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قبل املقدمة

احلـمد هلل رب العاملني، والصـالة والسالم عىل سـيدنا حممد، وعىل آله وأصحابه.

وإحياء،  موسيقى  له  بالكلمة  تعبري  الشعر  إن  القول:  يمكن  وكنهه  الشعر  مفهوم  يف 
وهذا تعريف عىل حد الواقع اخلارجي، فالشعر تعبري، شأنه شأن سائر الفنون، وهو تعبري 
بالكلمة املسموعة أو املقروءة، وله موسيقى إن خال منها مل يسمَّ شعًرا، وله إحياء إذا خال 

منه أصبح منظومات علمية أو كالًما كالكالم.

التجارب مضيًفا  الشاعر يعرب عنها برصيد من  والشعر يف غاية األمر صورة ألفكار 
إليه رصيًدا من القراءات يف الشعر وغريه، وهلذا فالشعر معرب قوي عن ثقافة العرص واللغة 
لغة  بني  متَّسعة  ة  هوَّ أو  ازدواج  يكن  مل  حني  العرب،  ديوان  كان  وهلذا  ما،  لعرص  األدبية 
ومع  عرصنا  يف  ا  أمَّ األطفال،  حتى  أحد،  كلُّ  يفهمه  ا،  شعبيًّ كان  األدبية،  واللغة  الكالم 
عر فن موجه إىل الصفوة، وغالًبا ما يكون موجًها  ضعف أنظمة التعليم واهنيار الثقافة فالشِّ

ملستوى القراء املثقفني.

»إن  نزار:  مع  فلنقل  شاعرية  أكثر  أخرى  بطريقة  للشعر  تعريًفا  نكتب  أن  شئنا  وإذا 
الشعر كهربة مجيلة، ال تعمر طوياًل، تكون النفس خـالهلا ـ بجميع عناصـرها: من عاطفة، 

وخـيال، وذاكـرة، وغريزة ـ مرسبلة باملوسيقى«)1).

ويعرف ماثيو أرنولد الشعر بقوله: »إنه نقد للحياة«؛ ألن النقد هو حكم يصدر عىل 
جانب معني من جوانب احلياة وتفسري له، فالشعر هو تعليق روح عظيمة عىل العامل الذي 

حتيا فيه)2).

 أما ورذروث فيقول: » الشعر انفعال يستعيده الذهن يف سكون«)3)، وهو تعريف من 
اجلهة النفسية، فاحلالة االنفعالية قد ال تكون موطًنا مناسًبا لنظم الشعر، لكن استعادة هذه 

احلالة يف قناع من السكون قد خيرجها يف صورة شعرية مميزة.

طفولة هند، ص: ط.  (1(
الفنون واإلنسان، ص42، 43.  (2(

السابق، ص74.  (3(
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والشعر هو أنسب قالب من قوالب الكالم للتعبري عن العاطفة، وقصيدة ال عاطفة 
فيها ليست بقصيدة ولو اختذت شكل القصيدة)1).

الناس  ن  وهكذا سئل الشاعر اإلنجليزي )أودن(: ما هدف الشعر؟ فقال: أن يمكِّ
بعض  أفضل  بطريقة  حتملها  من  أو  اليشء،  بعض  أفضل  بطريقة  باحلياة  االستمتاع  من 

اليشء.

جوهر الشعر:

جوهر الشعر املخالفة، واملبارشة السطحية تتناىف مع الشاعرية، فللشعر لغته اخلاصة، 
وهي لغة ختالف يف بعض مظاهرها اللغة املعتادة، والعلامء يسمون املخالفة رضورة، ويف 
هذه التسمية رضب من التجوز؛ فمفهوم الرضورة واالضطرار ال يستقيم مع اإلبداع الذي 

يدخل فيه اختيار الشاعر وحتكمه يف أدواته وسيطرته عليها.

وألن املخالفة سمة الشعر فكل شاعر يريد أن يرتك بصمة متيز شعره عن شعر غريه من 
الشعراء، إضافة إىل متيز لغته عن اللغة املنثورة، ولسان حاله يقول مع نزار قباين:

أريد الدخول إىل لغٍة ال جتيد اللغات

وهذه الغاية ختلق للشاعر أسلوًبا يتعامل به مع اللغة وأنظمتها احلاكمة، كام يقول أمحد 
زكي أبو شادي يف مقدمة األحلان الضائعة: » الشعر مكتوب بلغة هلا قوانينها التي تتكامل 
فيها البنية النحوية مع الداللية واإليقاعية، ولسنا نشك يف أن كل شاعر مطبوع له مسلك 

مع هذه القوانني وإن مل يكن واعًيا بذلك«.

كيف ُيكَتب الشعر؟

ا، ويف بدايتها خصوًصاـ  ليست واقعة حتت سيطرة العقل الواعي؛  وكتابة الشعرـ  عمليًّ
ر، وإذا حاول الشاعر أن يقرس نفسه عىل  م وال يؤخَّ إذ الشعر كالوالدة، هلا موعد دقيق ال ُيقدَّ

ًها. كتابة الشعر خرجت القصيدة مسًخا مشوَّ

الفنون واإلنسان، ص87.  (1(
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عر »يصنع نفسه بنفسه، وينسج ثوبه بيديه وراء ستائر النفس«)1)، والشاعر »يتطلع  فالشِّ
العامل، ويامرس جانًبا من احلياة... ثم حييل هذه املشاعر واألحاسيس... إىل  إىل جزء من 

كائن حي ذي وجود رسمدي«)2).

العقل »كنوع من اإليقاع  القصيدة تبدأ عملية خلقها داخل  اد أن  النقَّ ويقرتح بعض 
الذي ال يكاد يستبان مدلوله«)3)، وهنا نجد شاعًرا مثل الصرييف يقول عن بداياته: »كنت 
أترنم بكلامت أحاول أن أربطها يف أسامط موسيقية وإن كانت ال ترتبط معانيها وال أفهم 

غاية منها وهلا، ومن هذا العبث كانت املحاوالت األوىل يف كتابة الشعر«)4).

استعمال اللغة يف الشعر:

ُيعنى الشاعرـ  عىل وجه اخلصوص »بام تعكسه الكلامت من ظالل، وهي اخلاصية ذاهتا 
التي هيتم العامل بإمهاهلا«)5).

»فالكلامت يف الشعر مثريات وجدانية، تتحدث إىل الروح مبارشة، بام أوتيت من قدرة 
عىل اإلحياء، والشاعر يف اختياره للكلامت حيرص عىل أن حيطم ما درج عليه الناس من صور 
واإلبداع  به،  اإلحساس  ُيفقد  اليشء  عىل  واالعتياد  اإلبداع،  تقتل  األلفة  ألن  تقليدية«)))؛ 
حمتاج إىل القلق، بل هو ابن القلق، وهناك صفتان ملحوظتان يف الشعراء املبدعني مها: النسيان 

الرسيع، بمعنى نسيان الشعور ال نسيان األحداث، واالضطراب أو التقلب النفيس.

االنطباعات  عىل  الشاعر  مترد  صور  من  شائعان  نموذجان  والتشبيه  واالستعارة 
الراكدة، ومها حيلتان يستعني هبام عىل حتطيم الصور القديمة املستهلكة وتعويضها بأخرى 

أكثر حيوية)7).

طفولة هند، ص: ي.  (1(
الفنون واإلنسان، ص75.  (2(

السابق، ص)7.  (3(
األحلان الضائعة، ص9.  (4(

الفنون واإلنسان، ص77.  (5(
السابق، ص78.  (((

السابق، ص83، ص84.  (7(
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إن تعاطي الشاعر مع اللغة يتم من خالل رؤيته هلا وحواره معها، وكام أن الشعر كالم 
النوتة  املنفذ خيرج ما هو مكتوب يف  التوزيع والتنفيذ،  يفرق بني  املوسيقى  موسيقي ففي 
كام هو من غري إضافة، وال تكون له رؤية خاصة وال أسلوب يتعامل به مع عنارصها، أما 
املوزع فهو هيذب ويضيف ويقدم ويؤخر ويستبدل، وهكذا لغة الشعر ال تكون عارية كام 
هي لغة النثر، بل ال بد فيها من خمالفات حتى حيس الشاعر بأنه شاعر، يستفز اللغة، وخيرج 

منها ما يقدر عليه من طاقة، ولوال هذا ملا بقي لقائل جمال.

املخالفة والصراع واإلدالل بالقوة:

تفصد  وال  حتاورين  ال  قصيدة  أكتب  أن  أستطيع  ال  إنني  الشاعر:  حال  لسان  يقول 
جبيني عرًقا، وال أستطيع أن أحترك داخل القصيدة من غري قيود، إن قصيدة بال قواعد هي 

قصيدة رخوة ال تنفذ إىل عقل املتلقي وقلبه، وال حترك فيه عقاًل وال وجداًنا.

بعض اللغويني والنقاد يتهمون الشعراء بمخالفة القواعد اللغوية، وجتاوزهم للمألوف 
التفرقة بني نوعني من املخالفة، فهناك خمالفة مقصودة ال ختلو من وجه  منها، وهنا جتب 

يصلها باملستقيم املطرد يف حساب اللغة، وخمالفة ال وجه هلا حتدث بسبب ضعف امللكة.

مع  الشاعر  نتيجة لرصاع  الواقع  فهي يف  الشاعر  قوة  بسبب  تكون  التي  املخالفة  ا  أمَّ
والداليل(،  النحوي  )بنظاميها  اللغة  أشياء:  ثالثة  معه  الشاعر  يتصارع  ما  وأهم  أدواته، 
د  ل الشاعر إىل صورة منسجمة مع املوسيقى فهو ال يرتدَّ واملوسيقى، والصورة، وإذا توصَّ
يوافق من جهة أخرى، وهيدم من  أن  اللغوية، ولكنه خيالف من أجل  األنظمة  يف خمالفة 
فاللغة هي مادته  بالرضورة،  اللغة  أ عىل كرس معلوم من  يتجرَّ البناء، وما من شاعر  أجل 
التي يعمل فيها وهبا، والشاعر احلق يعترب اللغة بيته، وحديقته، وبنته، وال يقبل فيها إال ما 

يزينها ويزيدها بريًقا ومجااًل.

نقرأ بيًتا للمتنبي فنجده يقول فيه:

ل��دول��ٍة سيًفا  ال��ن��اس  بعض  ي��ك  ف��ف��ي ال���ن���اس ب���وق���ات هل���ا وط��ب��ولف��إن 
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لـ )بوق( مل تسمع به العرب، ومل يكن يشء يمنعه أن يقول )أبواق(  و)بوقات( مجع 
غة  ويسلم من الذم، لكنها شهوة املخالفة، واإلدالل بالقوة، وإحساس الشاعر بامتالكه للُّ

ال امتالكها له.

كذلك بيت الفرزدق الذي يقول فيه:

رأي��ت��ه��م ي��زي��د  رأوا  ال���رج���ال  خ��ض��ع ال���رق���اب ن���واك���س األب��ص��اروإذا 

نجد كلمة )نواكس( مؤنثة، غري مطابقة للتذكري يف )الرجال(، وقد كان يستطيع أن 
الصيغة عمًدا؛ يف  أتى هبا عىل هذه  لكنه  الوزن واألسلوب،  له  ويسلم  )وناكيس(  يقول: 
إشارة إىل أنوثة الرجال وخضوعهم لدى رؤيتهم يزيد عىل حد زعمه، مما يستدعي وصفهم 
ا قد يكون مقصوًدا من  بـ )نواكس( مجع )ناكسة( املؤنث، وهكذا يتبني أن ما يبدو خطًأ لغويًّ

الشاعر لوجهة يريدها ويقصد إليها.

عراء: النحاة والشُّ

لو نظرنا إىل شخصية نحوية مثل عبد اهلل بن أيب إسحاق ]ت 117هـ[ لوجدناه حياول 
ا بذلك عن تضييق يفرضه عىل اإلبداع.  ً ، معربِّ م القاعدة يف النصِّ أن حيكِّ

وال شك أن اجلملة الَّتي قاهلا عنه الزبيدي: »وهو أول من بعج النحو، ومدَّ القياس، 
ب، وأنه مل  م، والتصلُّ ورشح العلل، وكان مائاًل إىل القياس يف النحو« تيش بيشء من التحكُّ
يكن يملك من املرونة العقلية ما جيعله يتعاطى مع النصِّ يف وسط اإلبداع الذي متلؤه احلرية.

حتى إنَّه بسبب هذا اجلمود وشدة امليل إىل القياس قد أخفق يف القراءة، ومل يؤخذ عنه 
َّا قرأ به. كثرٌي مممِ

ى عىل نظرته إىل جوازيَّة اللغة، وامتداد قواعد النص  وأزعم أنَّ ميله إىل القياس قد غطَّ
ال  اإلبداعي خارج دائرة قواعد النص النفعي، فلذلك مل يع حرية احلركة يف النص وكونه محَّ

أوجه، خيدمه النظام اللغوي ما استطاع إىل ذلك سبيال.

وهذا القدر من ضيق النظرة إىل النص قد عابه عليه الفرزدق، الذي أنشأ:
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��ُفوع���ض زم���ان ي��ا اب���ن م����روان مل ي��دع جم��لَّ أو  م��س��ح��ًت��ا  إال  امل�����ال  م���ن 

النحوي  وهذا  املبدع  ق  املفلِّ الشاعر  ذلك  بني  منفكة  النظر  جهة  أنَّ  الواضح  فمن 
ًعا أن حيدث ذلك الصدام بني سؤال ابن أيب إسحاق: »عالم  م، وكان متوقًّ القيايس املتحكَِّ
رفعت )جملف(؟« وجواب الفرزدق الصادر كاجللمد عىل لسان ال يعرف أكثر من الصدام 

واهلجاء: »عىل ما يسوؤك وينوؤك، علينا أن نقول، وعليكم أن تتأولوا!«.

جعل  حيث  ونحوه؛  النص  يف  أحد  م  يتكلَّ أن  قبل  الفرزدق  إليها  سبق  قاعدة  وهذه 
األمر رشكة بني الشعراء منشئي النصوص من جهة، والناظرين يف النصوص نقًدا وتفسرًيا 
النحاة دائاًم يف  تتأولوا«، وما أعظمها من كلمة، حيث رام أن جيعل  وتأويال، »عليكم أن 
ختطئته،  من  خوًفا  تأويله  خلف  دائاًم  يلهثون  وهم  شقاء  يف  جيعلهم  أن  بل  النص،  خدمة 
وفَرًقا من أن جيرحوا بنيته اجلاملية بمعيارية صلبة، وهاهم وجدوا للفظ )ُمسَحًتا( ستَّة أوجه 

مة. واسعة من التأويل، ال تلك التخطئة املتحكَّ

وال شكَّ أنَّ كلمة الفرزدق قد محلت قدًرا من املكر وهو يقول: »قلت ذلك ليشقى به 
النحويون«، وأحسب الرجل قد أفلح فيام أراد!

سياق الكلمة وحركة القافية:

للكلمة يف الشعر منزلة مميزة وخمتلفة عن الكلمة النثرية، فالكلامت يف النثر ليست سوى 
مكونات موظفة خلدمة املعنى وتوصيل الفكرة فحسب، أما يف الشعر فهي ـ أو يفرتض أن 
تكون ـ مقصودة لذاهتا باملقام األول، ثم موصلة للمعاين واألفكار، ثم ملمح من مالمح 

الصورة الشعرية.

ورغم هذه املكانة املميزة للكلمة فإهنا ال تصبح ال يشء حني تعزل عن سياقها، فقيمتها 
مرهونة بموضعها من السياق.

ا أن ُتالَحظ القيمة العظيمة التي يضيفها السياق إليها؛  وهناك كلامت من السهل جدًّ
بوتقة  يف  بالذوبان  هلا  يسمح  وحده  والسياق  شعرية،  غري  كلامت  ـ  ببساطة  ـ  ألهنا  وذلك 

البيت وتكوين السبيكة الشعرية.
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��ُفوع���ض زم���ان ي��ا اب���ن م����روان مل ي��دع جم��لَّ أو  م��س��ح��ًت��ا  إال  امل�����ال  م���ن 

النحوي  وهذا  املبدع  ق  املفلِّ الشاعر  ذلك  بني  منفكة  النظر  جهة  أنَّ  الواضح  فمن 
ًعا أن حيدث ذلك الصدام بني سؤال ابن أيب إسحاق: »عالم  م، وكان متوقًّ القيايس املتحكَِّ
رفعت )جملف(؟« وجواب الفرزدق الصادر كاجللمد عىل لسان ال يعرف أكثر من الصدام 

واهلجاء: »عىل ما يسوؤك وينوؤك، علينا أن نقول، وعليكم أن تتأولوا!«.

جعل  حيث  ونحوه؛  النص  يف  أحد  م  يتكلَّ أن  قبل  الفرزدق  إليها  سبق  قاعدة  وهذه 
األمر رشكة بني الشعراء منشئي النصوص من جهة، والناظرين يف النصوص نقًدا وتفسرًيا 
النحاة دائاًم يف  تتأولوا«، وما أعظمها من كلمة، حيث رام أن جيعل  وتأويال، »عليكم أن 
ختطئته،  من  خوًفا  تأويله  خلف  دائاًم  يلهثون  وهم  شقاء  يف  جيعلهم  أن  بل  النص،  خدمة 
وفَرًقا من أن جيرحوا بنيته اجلاملية بمعيارية صلبة، وهاهم وجدوا للفظ )ُمسَحًتا( ستَّة أوجه 

مة. واسعة من التأويل، ال تلك التخطئة املتحكَّ

وال شكَّ أنَّ كلمة الفرزدق قد محلت قدًرا من املكر وهو يقول: »قلت ذلك ليشقى به 
النحويون«، وأحسب الرجل قد أفلح فيام أراد!

سياق الكلمة وحركة القافية:

للكلمة يف الشعر منزلة مميزة وخمتلفة عن الكلمة النثرية، فالكلامت يف النثر ليست سوى 
مكونات موظفة خلدمة املعنى وتوصيل الفكرة فحسب، أما يف الشعر فهي ـ أو يفرتض أن 
تكون ـ مقصودة لذاهتا باملقام األول، ثم موصلة للمعاين واألفكار، ثم ملمح من مالمح 

الصورة الشعرية.

ورغم هذه املكانة املميزة للكلمة فإهنا ال تصبح ال يشء حني تعزل عن سياقها، فقيمتها 
مرهونة بموضعها من السياق.

ا أن ُتالَحظ القيمة العظيمة التي يضيفها السياق إليها؛  وهناك كلامت من السهل جدًّ
بوتقة  يف  بالذوبان  هلا  يسمح  وحده  والسياق  شعرية،  غري  كلامت  ـ  ببساطة  ـ  ألهنا  وذلك 

البيت وتكوين السبيكة الشعرية.

ا، وقد تكون  خذ مثاًل كلمة )الطني(، فهي يف سياق زجل أو شعر شعبي مقبولة جدًّ
جزًءا من ملحمة شعرية زجلية، ملا توحيه يف سياق اللهجة العامية من معاين وطن الفالح 
الفالح من  يمتلكه ذلك  ما  الداليل يف معنى  التطور  بعد  استعامهلا  دلَّ عليه  املرصي، وما 
ُتقًبل  أن  الصعب  فمن  فصيح  شعر  نطاق  يف  أما  املفضلة،  ثروته  وهي  الزراعية  األرض 

كمكون لسياق شعري، فحني قال ناظم:

................................ط����ٌن ع���ى ظ��ه��ر ال��ب��س��ي��ط��ة أرح����ُب

ألهنا  املتلقي؛  لدى  وصادمة  القصيدة  مطلع  عىل  ا  جدًّ ثقيلة  وبدت  عوارها،  ظهر    
ا حني ظهرت يف  مقذوفه كاجللمد ـ أول القصيدة طني! ـ بال سياق يمنحها رتبًة وقبواًل، أمَّ

مقام فلسفي إنساين بحت يف قول إيليا أيب مايض:

ن��ي ال��ط��ن س��اع��ًة أن��ه ط��ٌن ح��ق��ٌر ف��ص��ال تيها وع��رب��ْد

ْد فتمرَّ كيُسُه  امل���اَل  وح��وى  فتباهى  جسمه  اخل��ز  وكسا 

ا. بدت مقبولة ومفهومة ومنطقية جدًّ

وحتَّى يف مقام فلسفي عاطفي كالذي يف قول نزار قباين:
اليق��ن ن���ور  وم��ن  نفس���ي  م��ن  أعط�ي��ك  أن  ح�اول��ُت 
احلن��ون مطرقت��ي  رضب��ات  وم��ن  جه��دي  م��ن  فس��خرِت 
ط���ن ف��وق  تراك���م  ط�يًن��ا   � أنام���ي  رغ��م   � وبق�ي���ِت 

اليقني  نور  الفرق بني  أبرز  الذي  العميق  الفلسفي  الُبعد  أن  إال  تكرارها مرتني  رغم 
والطني أعطاها إذًنا بالقبول لدى السامع أو القارئ من غري أي استهجان أو استغراب.

البناء الشعري فإن احلركات ال  الكلامت واحلروف ذات معنى وقيمة يف  وإذا كانت 
تقلُّ قيمتها عن قيمة الكلمة، وأعتقد أن حركة القافية هلا دور يف نجاح القصيدة إذا ما كانت 
متصلة بموضوعها ولو عىل سبيل العموم، فال أحد ينكر أن القوايف املطلقة باأللف توحي 
بالبهجة والسعادة والرسور، وقد نرى من خالهلا صورة شخص مستغرق يف الضحك، 

فاحًتا فمه كمنشد القافية املطلقة.
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وهلذا السبب أجد اجلواهري غري موفق يف اختيار حركة القافية املفتوحة حني قال يف 
رثاء عبد النارص:

رث����اَء ي�����ك��ون  أن  ي���وَم���ك  ال�������خ���ال���دون ع�����ه��دُت��م أح�����ي��اَءأك�����ربُت 

وقارن بني هذا املطلع ومطلع أمحد شوقي يف رثاء حافظ إبراهيم:

رث��ائ��ي ت��ق��ول  أن  أوث����ر  ك��ن��ُت  ي���ا م��ن��ص��ف امل���وت���ى م���ن األح���ي���اءك���م 

الكلامت  كون  مع  والرثاء،  احلزن  بمقام  اتصاال  أكثر  شوقي  لدى  القافية  حركة  جتد 
واحدة يف املطلعني!

فالكرس اللفظي دليل عىل الكرس النفيس، واالنفتاح الذي توحي به الفتحة ال يتناسب 
مع احلزن مطلقا، والسكون كبت وكتامن خيتلفان عن احلركة املقرتنة بالبوح والتحرر.

وانظر إىل القافية املقيدة الساكنة-يف هذه القصيدة للشاعر حسن كامل الصرييف:

ش�����اٍك إْن ج�����اء  ب�����ي�����ع  ال��رَّ أغ����اين  ��ْمي��ا  م�����ن ِري���������اِء ال������َورى ه�����ن��ا ي��ت��ظ��لَّ
�ى وُي��س�لَّ ع�������زاَءه  �ى  ُي�ل��قَّ وت�����ع�����ُظ�����ْمه�����ل  ف��ي��ه  اآلالم  ت�����زي��ُد  أم 
�ْد ال�شَّ ُي�����ط��رُب��ه  ال�����ح��زي��َن  أظ�����نُّ  ْمم��ا  ون���������اُر األح�����������زاِن ف��ي��ه ت�����ض�����رَّ
ال��ي��وم ه��ات��ُفُ األم���ِس يشكو �����ْمج���اءِك  َف�����ًس�����ا ح���ائ���ًرا وق��ل��ًب��ا ُم�����ح�����طَّ

فمن غري شك أن تقييد القافية يف هذه القصيدة قد ساهم يف إبراز جانب من الغضب 
القوايف  يف  يوجد  ال  ما  واجلهامة  الرصامة  من  القوايف  يف  وللسكون  املكبوت،  واحلزن 

املطلقة.

عىل جانب آخر نجد الضمَّ مناسًبا لبعض مقامات الكالم، كالفخر مثاًل أو املديحـ  ومها 
متصالن بشكل ما ـ وربَّام ناسب موضوعات احلكمة والنصيحة، وهذه القصيدة للكميت 

بن زيد األسدي تربز أثر الضم يف قوة القافية حني تتعلق بموضوع الفخر واملديح:

أط��رُب البيض  إىل  ش��وًق��ا  وم��ا  يلعُب؟ط��رب��ُت  ال��ش��ي��ِب  وذو  م��نِّ��ي  لعًبا  وال 
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والنهى ال��ف��ض��ائ��ل  أه�����ل  إىل  ُيطلُبول��ك�����ن  واخل����ُر  اء  ح�����وَّ ب��ن��ي  وخ�����ي�����ِر 
ب�ُحبِّ�هم ��ذي�����ن  الَّ البِي�ِض  ��َف��ر  ال��نَّ ُببهْمإىل  أت�َ�َق�رَّ ن�اَب�نِ�ي  ف�ي�م�ا  اهلل  إىل 
فإنَّ�ني �ب�يِّ  ال�نَّ ره�����ِط  ه�اش�ٍم  وأغ���ض���ُببني  ِم��������راًرا  أرَض  ������م  وهَلُ

ا  وجيب أن أنبِّه هنا إىل كون مسألة ارتباط حركة القافية بموضوع الشعر ذوًقا شخصيًّ
أو  معها  االتفاق  يمكن  رأي ال خيلو من وجهة  د  لكنَّه جمرَّ له مستند علمي،  يكون  قد ال 

عر التي حُيَتكم فيها إىل الذوق. االختالف، وهكذا كلُّ عنارص الشِّ
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مـقـّدمـة

احلـمد هلل رب العاملني، والصـالة والسالم عىل سـيدنا حممد خاتم األنبياء واملرسلني، 
وعىل آله وأصحابه الطيبني الطاهرين، ومن تبعهم بإحسـان إىل يوم الدين

ا بعد أمَّ

فهذا كتاب يبحث يف الشعر بأدوات لغوية؛ ليستخرج الداللة ويصل إىل املعنى، دافعه 
يتَّسع  ٌد شامل،  متفرِّ نظاٌم  للشعر  غة يف معاجلته  للُّ العريب  النظام  بأنَّ  قناعة راسخة  األول: 
لكل مظاهر النص بال استثناء، ويشمل ما هو داخل يف نطاق اللغة املعتادة وما هو خارج 
بوسائل خارجة عن  النص  لفك أرسار  املحاوالت  النطاق، ولذلك ظلَّت مجيع  عن هذا 

م شيًئا ذا بال. النظام اللغوي، حماوالت ال طائل من ورائها، ومل تقدِّ

النصِّ نفسه، فتجربة مثل كتابة  النحو واملعاين والَعروض حلامية  لقد ُوجدت قواعد 
مها ويضع اجلسور بينها وبني  عر قد تتحول إىل فوىض إن مل جتد من تلك القواعد ما ينظِّ الشِّ
ي، ويصنع ظالاًل تصلها باملعروف املعتاد من اللغة، ويف هذه احلالة يظهر بوضوح أن  املتلقِّ

عري ال يقلُّ إبداًعا عن عمل الشاعر نفسه. عمل هذه القواعد يف النص الشِّ

إنَّ األفكار التي يتضمنها الشعر ال تقدم نفسها إال وسط غاللة من اللغة، واألسلوب، 
ها » الشكل »، وبناء عليه فكافة العلوم التي تعدُّ شكلية  واإليقاع، وسائر العوامل التي يضمُّ
هي يف جوهرها ذات مضمون، وإال كان من العبث أن تقوم كل هذه العلوم بخدمة املضمون 

وحسب.

النحو  بني  أو  واملضمون،  الشكل  بني  أو  واملعاين،  الكلامت  بني  العالقة  جمال  ويف 
للثقافة  ولعلَّ  العربية،  اللغة  يف  وخصوًصا  لالختالف،  وواسع  عميٌق  جماٌل  والداللة.. 
اإلسالمية دوٌر كبري يف هذا االختالف، إذ يشبه احلديث عن اللفظ واملعنى حديًثا آخر عن 

اجلسد والروح، فهام متداخالن، متشابكان، متعاونان متصارعان.

الباطن، العمق، الروح، وهو املعنى  الدينية للموضوع تغلِّب دور  الفلسفية  والنظرة 
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قد  الروحية  األمور  إن  بل  روح؟  بغري  اجلسد  يعيش  كيف  إذ  اللغوي،  اخلطاب  حالة  يف 
دت مفاهيم  م اجلسد إىل ما يشبه هالكه وفناءه، ولوال سطوة الروح عىل اجلسد ملا ُوجمِ تقدِّ
كالصوم مثاًل وهو حرمان مادي للجسد، واجلهاد املحتمل للتضحية باجلسد وتقديمه إىل 

املوت، ولذا ُقبمِل معنى »اللهم أنت عبدي وأنا ربك« مع فساد لفظه.

يوحنا  إنجيل  بعبارة  أو  اجلسد،  ألمر  ومدبًِّرا  مديًرا  الروح  بكون  تقول  النظرية  هذه 
يُد َشْيًئا« ]يوحنا )/3)[، وعليه فكلُّ األمور الظاهرة  َسُد َفاَل ُيفمِ ا اجْلَ يمِي. َأمَّ ي حُيْ وُح ُهَو الَّذمِ »َالرُّ

يف السياق اللغوي هي خادمة مطيعة ألمر املعنى واملضمون. 

من جهة أخرى، وباملفاهيم نفسها، نجد تأثري اجلسد يف الروح، فلكي تصل إىل السمو 
منوط  أن أصل اإلسالم  الصالة، وهي حركة جسديَّة يف األصل، كام  إىل  الروحي حتتاج 
ي ـ  ق بأعامل القلوب، كذلك الزكاة ـ وهي فعل مادِّ بنطق الشهادتني يف الظاهر، وال يتعلَّ
يها وتطهرها، كام أن األفكار وخطرات النفس يف املفهوم الديني ال  تؤثر يف القلوب وتزكِّ
م املرء هبا أو يعمل، وكأنَّ املعنى الكامن يف الضمري ال وزن له وال  عقاب عليها ما مل يتكلَّ
ل من اخلالق جلَّ وعال، وليس  ا كون الثواب عىل النية احلسنة فهو تفضُّ جيري عليه حكم، أمَّ

ردة. ة املطَّ هو القاعدة املستمرَّ

املعنى، ولوضعنا كالًّ منهام يف  اللفظ أو  نا لو نظرنا نظرة وسطى ملا غمطنا حق  ولعلَّ
كان  منفصاًل  يوجد  دام أحدمها ال  فام  اآلخر،  بالطرف  وبام ال يرضُّ  ه،  يستحقُّ بام  موضعه 

هام معا. واجًبا رعاية حقِّ

وحركة النحو والداللة يف النصَّ الشـعري جمال خصب ومهم للدراسـة، فالدراسـات 
ا تتجاوز النظريَّة إىل التطبيق، وتبتعد عن اجلـفاف  النحويَّة للنصـوص تتميَّز عن غريها بأهنَّ
ا ال  الَّذي توصـف به الدراسـات النحويَّة النظريَّة، وممَّا يميِّز الدراسات النحويَّة الدالليَّة أهنَّ
ال يف  ، ولكن عىل أنَّه نظـاٌم حيٌّ فعَّ تنظر إىل النظام النحويِّ عىل أنه نظام تركـيبيٌّ افرتاضـيٌّ
النصوص، مرتبط ارتباًطا وثيًقا بمعانيها ودالالهتا، وهو حـينئٍذ ال يكون مقصوًدا بالدرس 

لذاته، بل يكون وسيلًة لبلوغ الداللة وفهم النصوص.
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من  اللغويَّة  العلوم  بني  للتكامل  مطلوًبا  نموذًجا  الدالليَّة  النحويَّة  الدراسات  وُتعدُّ 
عىل  ويعينه  ره  تطوُّ من  ويزيد  النحو  آفاق  ع  يوسِّ أن  هذا  شأن  فمن  وأدب؛  وبالغة  نحو 
ته، فالدراسات النحويَّة الدالليَّة للنصوص وسيلة من وسائل تنمية الدراسات  القيام بمهمَّ
للنصوص، وكلُّ  اللغويَّة  البنية  ؛ ألنَّ جمـال عملها هو  للنقد األديبِّ وُتَعدُّ أسـاًسا  اللغويَّة، 

عمل نقديٍّ يف نصٍّ ينبغي أن ينبني عليها ويرجع إليها.

ة للدراسات النحويَّة الدالليَّة،  وقد نظمت البحَث يف هذا الكتاب بعض املبادئ العامَّ
والَّتي منها القصد إىل دراسـة الرتكيب النحويِّ من حيث هو ركن من أركان البناء الشـعريِّ 
يتضافر مع األركان األخرى خلدمة الداللة، ومل يكن من مقاصد الكتاب دراسـة الرتكيب 
مدار  بل  دراسته،  تقتيض  فيه  مـزيَّة  ال  إذ  الواجبة؛  النحويَّة  القاعـدة  مقتىض  عىل  اجلاري 
بني  ويفاضل  النحوّي  الرتكيب  يف  يغريِّ  بأن  ف،  ترصُّ فيه  للشاعر  كان  ما  حول  الدراسة 
الَّتي يريدها،  األساليب وخيتار من بني ما هو جائز ومتَّسع له ما يناسب الوجهة الدالليَّة 
فهذا االختيار هو الَّذي يربز مقدرة الشاعر وامتالكه ألدواته وقدرته عىل تطويع لغته خلدمة 
، وإنَّام يرُجح  الداللة الَّتي يقصد إليها؛ إذ ليس يف النحو جائز مستوي الطرفني باملعنى احلريفِّ

م. أحدمها تبًعا ملقتىض مقام الكالم وغرض املتكلِّ

ة أسباب،  ا عىل عدَّ وكان اختياري لشعر حسن كامل الصرييف حقال للتطبيق العميل مبنيًّ
منها:

أّن شعره ـ فيام أعلم ـ مل ُيتناول من قبل يف دراسة نحويَّة دالليَّة.  -1

غة العربّية، وشعره ينطق هبذا، وكان من  وهو شاعر متميِّز بوعيه اللغوّي واحرتامه للُّ  -2
يَّة يف األدب)1). مبادئه رفض استعامل العامِّ

عريَّة الَّتي كانت هتدف إىل االرتقاء  و( الشِّ ًسا ملدرسة )أبولُّ وقد كان الصرييف عضًوا مؤسِّ  -3
بالشعر والشعراء.

ًفا  وساهم يف احلركة الثقافيَّة يف مرص منذ العقد الثالث من القرن العرشين، شاعًرا ومؤلِّ  -4
ًرا. وحمرِّ

انظر: جملة أبولو، مارس 4)19م.  (1(



1( 

ومارس التحـقيق العلمي، وكانت له صـحبة مع الرتاث العريّب وأخرج كثرًيا من كتب   -5
القدماء ودواوينهم.

اللغة  الثقافيَّة والعلميَّة، وكان عضًوا مراسـاًل ملجمع  ونال ثقة العـديد من األجـهزة   -(
العربيَّة السورّي.

قة، حيث بلغ نتاجه الشعرّي أربعة عرش ديواًنا. وكانت له شاعريَّة متدفِّ  -7

ًقا ثبًتا فاضاًل)1). ًدا ممتاًزا، وحمقِّ وأعالم اللـغة واألدب ُيثنون عليه شـاعًرا جمـوِّ  -8

وقد انصـبَّ اهتامم الكتاب عىل ما فيه تغيري مقصـود من الشـاعر للرتاكيب النحويَّة، 
وانتظمت هذه القضايا يف أربعة فصول ألربع ظواهر نحوّية كربى، هي:

2- الزيادة 1- احلذف   

4- الفصل واالعرتاض  3- التقديم والتأخري   

ة اآليت بياهنا: عىل تفصيل اخلطَّ

املقدمة 	•

التمهيد، وفيه مقالتان:  	•

حسن كامل الصرييف  .1

بني النحو واملعنى يف لغة الشعر.  .2

ل: احلذف الفصل األوَّ 	•

املبحث األول: حذف احلركات  -

املبحث الثاين: حذف احلروف  -

املبحث الثالث: حذف األسامء  -

انظر ما نقلته من ذلك يف التعريف بالشاعر.  (1(
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املبحث الرابع: حذف األفعال  -

الزيادة الثاين:  الفصل  	•

ل: زيادة حرف أحادي البناء املبحث األوَّ  -

املبحث الثاين: زيادة حرف ثنائي البناء  -

التقديم والتأخري  الثالث:  الفصل  	•

املبحث األول: تقديم االسم املفرد  -

املبحث الثاين: تقديم شبه اجلملة  -

املبحث الثالث: تقديم ما يرد مفرًدا ومجلة وشبه مجلة  -

الرابع: الفصل واالعرتاض الفصل  	•

املبحث األول: الفصل   -

املبحث الثاين: االعرتاض   -

ييل ذلك اخلامتة والفهارس

ة، ومستشهًدا  وقد كان البحث يف هذه الظـواهر منطلًقا من األحكـام النحويَّة املسـتقرَّ
ة ـ ملواضع ورودها يف شعر الصرييف، مع  ًضا ـ يف نامذج دالَّ بالنصوص الفصيحة، ثمَّ متعرِّ

بياٍن واٍف لدالالت استعامله هلا وميل سلوكه النحوّي إليها.

الَّتي  الظاهرة  حقيقة  ببيان  فصل  لكلِّ  بإجياز  التوطئة  الفصول  عرض  منهج  وكان 
شعر  يف  الظاهرة  هذه  من  الواقعة  الصور  دراسة  ثمَّ  أحكام،  من  هبا  ق  يتعلَّ وما  نها  يتضمَّ
الصرييف، وكان منهج بحث القضايا العرض الوايف جلوانبها وموقعها من الدرس النحوي 
هلا،  الصرييف  استعامل  من  دالَّة  لنامذج  وحتليل  عرض  ثمَّ  املعاين،  علم  من  به  يتَّصل  وما 
ًنا ما رمى إليه باسـتعامهلا من معاٍن ودالالت، ثمَّ ختام كلِّ فصل بخالصة فيها أهمُّ  متضـمِّ

ما أبانت عنه دراسة الظاهرة.
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الدراسات السابقة لشعره:

وإذا  نحويَّة،  لدراسٍة  جمااًل  الصرييف  كامل  حسن  عَر  شمِ تتَّخذ  دراسة  عىل  لع  أطَّ مل 
يَّة فدراسـتي هذه هـي الوحـيدة الَّتي  اعتربنا الـداللة غايًة جلـميع الدراسـات النقديَّة والفنِّ
عر حسن كامل  الدراسات األخرى لشمِ الداللة بني  النحويَّة وسيلًة لفهم  الظواهر  ذت  اختَّ

الصرييف،وهبذا فهي متَّفقة معها يف الغاية وخمتلفة يف الوسائل،وأذكر من تلك الدراسات:

د سعد فشوان،  عره، كتاب للدكتور حممَّ حسن كامل الصرييف وتيَّارات التجديد يف شمِ  *
عام 1985م.

ـعر حسـن كامل الصرييف، كتاب للدكتور مصطفى عيل  اهات الرومانسـيَّة يف شمِ االجتِّ  *
عمر، عام 1985م.

د  عر حسـن كامل الصـرييف دراسة نقديَّة، رسالة ماجسـتري بدار العلوم بالقاهرة ملحمَّ شمِ  *
فتحي عبد العليم، عام 1992م.

القاهرة  بجامعة  اآلداب  يَّة  بكلِّ ماجستري  رسالة  الصرييف،  شعر  يف  الوجداين  اه  االجتِّ  *
د عبد الباقي، عام 1999م. لفادية أمحد حممَّ

اآلداب  يَّة  بكلِّ ماجستري  رسالة  وموضوعيَّة،  يَّة  فنِّ دراسة  الصرييف  كامل  حسن  شعر   *
بجامعة عني شمس لطلعت خليل هاشم عبد العال، عام 2001م.

وبعد... فهذه دراستي، نحويَّة يف وسـائلها، دالليَّة يف مقاصـدها، تراثيَّة يف مرجـعيَّتها، 
أخطُئ  اجتهادي  مع  أينِّ  وأعلم  يته،  توخَّ وإن  الكامل  هلا  أزعـم  ال  بحثها،  ة  مادَّ يف  حديثة 

قني ويزيدين علام. وأصيب، وأسأل اهلل أن ال ُأحَرم أجر االجتهاد، وأن يوفِّ

ژ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئژ

د. صاحل عبد العظيم الشاعر



متهيـــد
فيــه مقالتـــان:

* األوىل: حسن كامل الصرييف.

* الثانية: بني النحو واملعنى يف لغة الشعر.



               



21

 حسن كامل الصرييف)1)
حياته: 

ُولد حسن كامل الصرييف بدمياط يف ) سبتمرب عام 1908م، وبدأ نظم الشعر يف سنٍّ 
يكمل  وملَّا  املدرسة  غادر  ثمَّ  والثانويَّة  االبتدائيَّة  دراسته  ى  وتلقَّ عام 1923م،  منذ  رة  مبكِّ
ن عىل كتابة  املرحلة الثانويَّة لظروٍف قاهرة، ولكنَّه اسـتمرَّ يف تثقيف نفسه بالقراءة والتمرُّ
ـعر، والتحق عام 1927م بوظـيفة بوزارة الزراعة، ثمَّ انتقل إىل سكرتارية رئاسة جملس  الشِّ
حتَّى  الصحافة  إدارة  فيه  ذلك  بعد  وشغل  1942م،  عام  بعد(  فيام  ة  األمَّ )جملس  اب  وَّ النُّ

ُأحيل عىل التقاُعد عام 8)19م.

وُتُويفِّ حسن كامل الصرييف يف 20 مايو عام 1984م)2).

إسهاماته الثقافيَّة:
ة )العصور( الَّتي صدرت عام 1927م. عاون يف حترير جملَّ  *

الكتب  باب  فيها  وتوىلَّ  الثالثينات،  أوائل  منذ  )املقـتطف(  ة  ونشـر من شعره يف جملَّ  *
ًفا. اجلديدة ناقًدا ومعرِّ

وصحيفة  )الضياء(،  و  )اجلهاد(  جريديت  يف  األدبيَّة  الصفحات  حترير  يف  وشـارك   *
)الوادي( منذ عام 1931م.

ـعريَّة، وانُتخب  واشـرتك مع الدكتور أمحد زكي أيب شادي يف تأسـيس مجعيَّة )أبوللو( الشِّ  *
عضـًوا يف جملس إدارهتا، وقام بنصـيٍب كـبرٍي يف حتريرها منذ صدورها عام 1932م.

ة )الراوي اجلديد( عام 1935م. واشرتك مع الدكـتور عبد احلميد يونس يف إصدار جملَّ  *

د  مصادر الرتمجة : ما كتبه الصـرييف عن نفسـه يف مقّدمة ديوان ) األحلان الضائعة ( ، وما كـتبه د. حممَّ  (1(
سعد فشوان يف كتابه ) حسن كامل الصرييف وتيارات التجديد يف شعره ( نقاًل من رسالة الصـرييف 
إىل د. شكري فيصل ، أمني جممع اللغة العربيَّة بدمشـق ، ومقّدمة د. عبد احلميد يونس لديوان ) 
د مندور عن ) الشعر املرصي بعد شوقي ( يف حلقته الثانية عن مجاعة  شـهرزاد ( ، وحمارضات د. حممَّ
أبوللو ، إضافًة إىل كتاب ) شعراء ودواوين ( ألمحد مصطفى حافظ ، ومراجعة الرسائل العلميَّة : 
الصـرييف  العليم ، وشـعر حسن كامل  د فتحي عبد  نقديَّة ملحمَّ الصـرييف دراسة  شعر حسن كامل 

يَّة وموضوعيَّة لطلعت خليل هاشم . دراسة فنِّ
عر احلديث /154. حركات التجديد يف الشِّ  (2(
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ة( عام  ة )املجلَّ ـ إلخراج جملَّ الثقافة فيام بعد  ـ وزارة  القومي  وانتدبته وزارة اإلرشاد   *
الدكتور  مع  ثمَّ  حممد،  عوض  حممد  الدكتور  مع  حتريرها  سكرتارية  وتويلِّ  5)19م 

ي. حسني فوزي، فالدكتور عيل الراعي، فاألستاذ حييى حقِّ

ة )الكتاب العريّب( الَّتي  غ إلدارة حترير جملَّ دور تفرَّ ة( عن الصُّ ة )املجلَّ ف جملَّ وبعد توقُّ  *
سة الثقافة بوزارة الثقافة. أصدرهتا مؤسَّ

ة مواقع ثقافيَّة، حيث اختري: وقد كان حسن كامل الصرييف عضًوا يف عدَّ

ـعر يف املجلس األعىل لرعـاية الفنون واآلداب والعلـوم االجتامعيَّة. عضًوا بلجنة الشِّ  *

ثمَّ كان عضًوا بلجنة الدراسات األدبيَّة باملجلس نفسه.  *

ة للفنون بوزارة الثقافة. غ باهليئة العامَّ واختري عضًوا بلجنة التفرُّ  *

واختري أيًضا عضًوا بلجنة األدب باملجلس القومي.  *

وانتخبه جممع اللغة العربيَّة بدمشق عضًوا مراسـاًل ممثِّاًل جلمهوريَّة مرص العربيَّة عام   *
1972م.

ًقا: الصرييف حمقِّ
الكـتب  فأخرج عدًدا من  العريّب،  الرتاث  عريَّة يف حتقيق  الشِّ الصرييف موهبته  استغلَّ 
ـٍب يف التخـريج والتحقيق« كام قال فيه  والدواوين، وقد جـرى يف إخـراجها »عىل هنٍج ُمعجمِ

الدكتور حممود الطناحي)1)، ومنها:

1- ديوان )البحرتي(.      

2- كتاب )لطائف املعارف( للثعالبي.

3- كتاب )طيف اخليال( للرشيف املرتىض. 

4- ديوان )عمرو بن قميئة(.

بعي(. س الضَّ 5- ديوان )املتلمِّ

ب العبدّي(. )- ديوان )املثقَّ

ق د. حممود الطناحي، 12. مة املحقِّ أمايل ابن الشجري، مقدِّ  (1(
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7- ديوان )عمرو بن كلثوم(.    

َشنْي: األصغر واألكرب(. 8- ديوان )املرقَّ

زة اليشُكري(.  9- ديوان )احلارث بن حلِّ

10- ديوان )لقيط بن يعُمر اإليادي(.

11- ديوان )احلامسة( للبحرتّي.  

ي. 12- كتاب )عبث الوليد( أليب العالء املعرِّ

13- كتاب )االختبارين( لألخفش.

ة  جملَّ يف  فصواًل  ونشـره  وشوقي(  )حافظ  كتاب  بتأليف  الصرييف  قام  ذلك  وعدا 
مطبعة  ونرشته  احلاممة(  )طوق  كتاب  بتحقيق  وقام  1948م،  عام  ُطبع  ثمَّ  )املقتطف(، 

حجازي عام 1950م)1).

ِشعره:

خلَّف الصرييف عدًدا من الدواوين، ُطبمَِع منها يف حياته: 

1- األحلان الضائعة )1934م(.

2- الرشوق )1948م(.

)رجع  دواوينه  ت  ضمَّ ثالثيَّة  جمـموعة  ]وهي  )0)19م(  ودمـوع  ونور  صـدى    -3
الصدى(، )حول النور(، )دموع وأزهار([.

4- شهرزاد )1980م(.

5- عودة الوحي )1980م(.

عن  راضًيا  يكن  مل  ه  فلعلَّ ناسـًيا  يكن  مل  وإذا  بنفسـه،  تعريفه  يف  الكـتابني  هذين  الصرييف  يذكر  مل   (1(
مة  هها د. الطاهر أمحد مّكي - يف مقدِّ املسـتوى العلمّي هلام، وممَّا يدلُّ عىل ذلك االنتقادات الَّتي وجَّ

حتقيقه لكتاب )طوق احلاممة( ص 7 - إىل حتقيق الصرييف له.
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)- صلوايت أنا )1982م(.

7- النبع )1982م(.

8- نوافذ الضياء )1982م(.

9- زاد املسافر )1982م(.

 وله مخس دواوين ال تزال خمطوطة، هي:

1- قطرات الندى

قات 2- ورقات متفرِّ

3- زهرات ال تذبل

4- نغامت ونسامت

5- مهسة العطر للنسم.

أظهره  الَّذي  فهو  املخطوط؛  دون  املطبوع  هو  الدراسة  هذه  يف  البحث  حمّل  وشعره 
الشاعر يف حياته وخضع للنقد والنظر، وفيه ما ُيغني عن املخطوط.

من األقوال فيه:

أبولو شـعراء ممتازين،  انتظمت مدرسـة  أبو شـادي: » لقد  الدكتور أمحد زكي  يقول 
للشعر املرصي احلديث  ثروة جديدة  بالصرييف وشعره؛ فهو  تفتخر كلَّ االفتخار  أن  وهلا 

ة....«)1). وللشعر العريب عامَّ

ًدا  ويقول الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي: »رحم اهلل الصرييف؛ لقد كان شاعًرا جموِّ
قة...«)2). وصاحب موهبة شعريَّة حملِّ

تصديره لديوان األحلان الضائعة /5.  (1(
مدارس الشعر احلديث /93.  (2(
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املبدع،  للشاعر  والرضوان  باملغفرة  ودعاء  الطناحي:«  حممد  حممود  الدكتور  ويقول 
واملحقق الثبت األستاذ حسن كامل الصرييف، هذا الرجل الَّذي عرب دنياه كنسمة هادئة... 

، باذاًل أقىص جهده يف إخراج نصوص الرتاث...«)1). خملًصا لفنِّه الشعريِّ

ويقول الدكتور حممد سعد فشوان: » وننتقل إىل الشاعر حسن كامل الصرييف وهو من 
شعراء أبولو اّلذين أحسنوا استغالل اللفظ يف الشعر استغالاًل بديًعا...«)2).

 بني النحو واملعنى يف لغة الشعر

ة يعمل فيها، »فهو يبني باحلجـر أو باللون أو بالكلامت«)3)،  اٍن مادَّ من املعلوم أنَّ لكـلِّ فنَّ
خالل  من  إالَّ  ُيدَرك  ال  األديبُّ  و»العمل  األديب،  فيها  يعمل  الَّتي  ة  املادَّ هي  والكـلامت 

لغته«)4).

ل واألخري، أو  وُتعدُّ الدراسـات اللغويَّة مطلًبا ُمهامًّ لفهـم املعنى، فهو موضـوعها األوَّ
هكذا ينبغي أن يكون)5).

اللغة  أسـاتذة  من  كثرٌي  إليها  يدعو  غايٌة  واملضمون  باملعنى  النحو  دراسـة  وارتباط 
دون عىل ضـرورة مزج معطـيات علم النحو بمعطيات علم املعاين لتنظيم  العـربيَّة، ويؤكِّ

دراسة الفصحى عىل أساس جديد))).

واملزاوجة بني النحو واملعنى ليسـت بدًعا ابتدعه باحثونا املحدثون، إنَّام هو عودٌة إىل 
يَّة املعنى للنحو، وارتباطهام عىل نحٍو ال يمكن معه  ره علامء النحو األوائل من أهـمِّ ما قرَّ

نٍة لكليهام. فصلهام إالَّ بخسارٍة بيِّ

مقدمة أمايل ابن الشجري /12.  (1(
مدرسة أبولو الشعرية يف ضوء النقد احلديث /141، ويف هذا الكتاب عرض لبعض ما كتب عن   (2(

الصرييف يف نقد األحلان الضائعة، من ص41 إىل ص44.
الفنون واإلنسان، 7).  (3(
مفاهيم نقديَّة /)43.   (4(

انظر: اللغة العربيَّة معناها ومبناها /9.  (5(
انظر: السابق /18.  (((



2( 

د: » فكلُّ ما صلح به املعنى فهو  يَّة املعنى قول املربِّ ومن العبارات اجلامعة يف بيان أمهِّ
جيِّد، وكلُّ ما فسـد به املعنى فهو مردود«)1)، وهي عبارٌة رصحيٌة يف جعل املعنى معياًرا للحكم 

 . النحويِّ

ومن األصول الَّتي رفعت من قيمة املعنى قول ابن جنِّي: » وذلك أنَّك جتد يف كـثرٍي من 
املنثور واملنظوم اإلعـراب واملعنى متجاذَبنْي، هذا يدعوك إىل أمٍر، وهذا يمنعك منه، فمتى 
اعتورا كالًما ما أمسكَت بعروة املعنى، وارحتَت لتصحيح اإلعراب«)2)، وهو هبذه العبارة 
اآلراء  أكثر  جنِّي  ابن  أرجع  وقد  األوىل،  الغاية  هو  املعنى  جيعل  املعنى«  بعروة  »أمسكَت 
معانيها  سـرِّ  عن  البحث  دون  الرتاكـيب  ظواهر  مراعاة  إىل  املسـتشنعة  واألقوال  املختلفة 
وكون  فظ  للَّ املعنى  »غلبة  ـد  أكَّ الَّذي  فهـو  منه؛  غـريًبا  ليس  وهذا  أغراضـها)3)،  ومعـاقد 
اللفظ خادًما له«)4) بناًء عىل علمه بلغة العرب الَّتي وجدها يف بعض األحيان »حتمل عىل 

ة املعنى«)5). د اإلعراب لصحَّ ألفاظها ملعانيها حتَّى ُتفسمِ

ومل يكن ابن جنِّي آخر من دعا إىل االهتامم باملعنى، فهذا ابن هشام حني ذكر اجلهات 
ظاهر  يقتضيه  ما  ُيراعي  أن  هلا:  أوَّ جعل  جـهتها  من  املعرب  عىل  االعرتاض  يدخل  الَّتي 
به، فكم  ل واجٍب عىل املعرمِب أن يفهم معـنى ما ُيعـرمِ الصـناعة وال ُيراعي املعـنى، وجعل أوَّ

زلَّت األقدام بسـبب هذا الفصـل بني صنعة النحو واملعنى))).

يَّة دراسـة النحو عىل أساس املعنى؛ فهي رضورٌة فوق كلِّ رضورة،  ال جدال إذن يف أمهِّ
ًة وطرافة، وُتربز مزايا اللغة العربيَّة الدافقة باحلـيويَّة،  دَّ ـب موضوعات النحو جمِ وهي ُتكسمِ
حتصيل  أنَّه  »عىل  حقيقته،  عىل  النحو  نرى  وجتعلنا  اجلميلة)7)،  الدقيقة  باملعاين  احلافلة 
ة الكالم وخطئه  عة بأساليب العربيَّة وتراكيبها، ال عىل أنَّه التمييز بني صحَّ اخلربات املتنوِّ

فحسب«)8).

املقتضب 311/4.  (1(
اخلصائص 255/3.  (2(

انظر: السابق 0/3)2.  (3(
اخلصائص 237/1.  (4(

املحتسب 211/2.  (5(
انظر: مغني اللبيب /84).  (((

انظر: معاين النحو /8.  (7(
النحو والداللة /4)1.  (8(



27

ت عن معنى فحينئٍذ  يَّة املعنى يف أنَّه قوام اللغة، فاللغة أصـواٌت، إالَّ إذا عربَّ وتكمن أمهِّ
اآلخر،  بدون  منهام  أليٍّ  وجود  ال  ألنَّه  واملحتوى؛  الشـكل  بني  انفصـام  وال  لغة،  تكون 
بنيتها  وانتزاع أحدمها من اآلخر قتٌل لالثنني)1)؛ إذ ال يظلُّ يشٌء من شـكل القصيدة وال 

العروضـيَّة وال عالقاهتا اإليقاعيَّة عندما ُتفَصل عامَّ حتتويه من معنى)2).

واملعنى الَّذي هتتمُّ به الدراسـات اللغويَّة احلديثة تدعو احلاجة املنهـجيَّة إىل جعله ثالثة 
معاٍن فرعيَّة:

السـياق عىل  أو يف  النظام  التحلييّل يف  الوظيفّي، وهو وظيفة اجلزيء  املعنى  أحدها: 
حدٍّ سواء.

ٌد وحمتمٌل خارج  ل والثاين – متعدِّ والثاين: املعنى املعجمّي للكـلمة، وكـالمها – األوَّ
السياق، وواحٌد فقط يف السياق.

والثالث: املعنى االجتامعّي، أو معنى املقام، وهو أشمل من سابَقْيه ويتَّصل هبام عىل 
احلياة  إطار  يف  السياق  معنى  عن  ا  ً معربِّ وباملقام  هبام  ليكون  يشملهام  ألنَّه  املكامنة؛  طريق 

االجتامعيَّة)3).

ومن أهمِّ الوسـائل الَّتي يقرتحها الباحثون لدراسـة النحو عىل أساس املعنى: الربط بينه 
ة  ان يستحسـن »أن يكون علم املعاين قمَّ وبني علم املعاين، بل إنَّ األستاذ الدكتور متَّام حسَّ
الدراسات النحويَّة أو فلسفتها إن صحَّ التعبري«)4)، فبهذه الطريقة يصبح للنحو )مضمون(، 
أ بأنَّ هذا اجلمع واملزج بني  ويتجاوز الضعف الَّذي حلقه بسبب فصله عن املعنى، وهو يتنبَّ
معطيات علم النحو ومعطيات علم املعاين سوف يوصل إىل »تنظيم دراسة الفصحى عىل 

أساٍس جديٍد مل خيطر ببال سيبويه وال ببال عبد القاهر«)5).

النحو والداللة /50.  (1(
انظر: مفاهيم نقديَّة /51.  (2(

اللغة العربيَّة معناها ومبناها /28، 29.  (3(
السابق/18.  (4(

السابق/)33.  (5(
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الة  إنَّ علوم العربيَّة جيب أن تتكـامل وجتتمع لتقوم بوظـائفها احليويَّة كـأجزاء مؤثِّرة وفعَّ
ًة يف دراسـة النصوص؛ فالنصُّ ال ُيكتَشف بوسائل مترشذمة، والنظرة  ، وخاصَّ ِّ يف البناء الكيلِّ

ٍص واحد ُتضيعه، وتفقده فعاليَّته وروحه، فال يبقى منه يشء)1). الضيِّقة إليه من منطلق ختصُّ

يَّة اللغـويَّات اهلائلة يف دراسـة األدب)2)، وعىل صلتها الوثيقة  اد عىل أمهِّ ـد النقَّ هذا، ويؤكِّ
بالدراسـات األسـلوبيَّة للنصوص)3)؛ فالنحـو من أهمِّ أدوات الفهم األديّب)4)، وهو مدخٌل 
صحيٌح لفهم النصوص وتفسريها)5)، وإذا كانت كّل دراسة لغويَّة هلا غايٌة واحدٌة هي فهم 
النّص وجتليته وكشفه)))، »وكّل عمل جيعل النصَّ نفسـه جمااًل له عمٌل مثمر«)7) فهذا يعني 
يَّة العـودة بالدرس النحوّي إىل النصوص اللغويَّة احليَّة والعمل من خالهلا  شـيًئا واحًدا هو أمهِّ
النحو  النتائج عىل  بأعظم  أن يعود  فيها، فمن شأن هذا  الداليلِّ  النحويِّ  املعنى  عىل شـرح 

واألدب مًعا، وعىل متعلِّمي العربيَّة والراغبني فيها)8).

اللغويِّ  النظام  املتميِّزة؛ ملا له من نظاٍم لغويٍّ خاصٍّ داخل  عر من األنواع األدبيَّة  الشِّ
ٍة مع اللغة حتمل بْصَمَته فإنَّه يقوم بعدٍد من  العاّم)9)، والشـاعر يف سـبيل وصوله إىل جتربٍة خاصَّ

التجاوزات -و العدول - عن املسـتوى املعيارّي – أو النموذجّي – لالستعامل اللغوّي)10).

م يستخدمون القواعد النحويَّة  والشـعراء إنَّام يرتكبون هذه التجاوزات واملخالفات ألهنَّ
بوصـفها نقطة انطالق، ينطلقون منها يوتِّـروهنا وحياولون عن طـريقها احلصول عىل أكثر 

ًة وتأثرًيا لقول ما يريدون)11). الطرق فاعليَّ

انظر: من التحليل اللغوّي للنصوص/8، 9.  (1(
انظر: مفاهيم نقديَّة /)43.  (2(

انظر: السابق /431.  (3(
انظر: النحو والداللة /4)1.  (4(

انظر: اجلملة يف الشعر العريب /219.  (5(
انظر: النحو والداللة /1)1.  (((

السابق/174.  (7(
انظر: اجلملة يف الشعر العريب/220، والنحو والداللة/180.  (8(

عر احلّر /15. انظر: ظواهر نحويَّة يف الشِّ  (9(
)10) انظر: السابق /)1.

)11) انظر: ظواهر نحويَّة يف الشعر احلّر /24. 
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ر باختالف لغة الشـعر  دون ما ُيشعمِ وما برح النحاة من مبدأ التصنيف يف هذا العلم يردِّ
عر ما  يف بعض مناحيها عن اللغة املألوفة يف الكالم، كقول سيبويه: » اعلم أنَّه جيوز يف الشِّ
ـعر موضع اضطرار وموقف اعتذار، وكثرًيا  ال جيوز يف الكالم »)1)، وقول ابن جنِّي: » والشِّ
ف فيه الكلم عن أبنيته، وحُتال فيه امُلُثل عن أوضاع صـيغها ألجله »)2)، وقول ابن  ما حُيرَّ
ة الوزن  عر ملَّا كان موزوًنا خيرجه الزيـادة فيه والنقـص منه عن صـحَّ عصـفور: » اعلم أنَّ الشِّ
وا إىل ذلك أو  ـعر، أجازت العـرب فيه ما ال جيوز يف الكـالم، اضـطرُّ وحيـيله عن طريق الشِّ

وا إليه؛ ألنَّه موضٌع ُألمِفْت فيه الرضائر«.)3) مل يضطرُّ

ـعر إذن خروٌج عن اللغة املألوفة يف حـياة املتكلِّمني)4)، وفيه من الظواهر النحويَّة  يف الشِّ
ا تنبيٌه مستمرٌّ متَّصٌل  ما هو موافٌق للقواعد وما هو خمـالٌف هلا، وتبدو املخالفات فيه وكأهنَّ
لألذهان الستكشاف دور االسـتعامل املأنوس الَّذي ُيفقمِد إلُفه واالعتياُد عليه اإلحسـاَس 
الفنِّّي يف  العمل  فتحليل  النحو،  الظواهر وتفسـريها وظيفة  له)5)، واستكشـاف  َه  والتنبُّ به 
املميِّزات، كلُّ هذا من  الدراسات الوصفيَّة واألسلوبيَّة، واملالحظة، والتصنيف، وحتديد 

النحو غري بعيد))).

ل ما هيمُّ علم النحو يف دراسـاته هو ذلك االرتباط بني املفردات والنظام النحوّي،  وأوَّ
ي يف احلـديث )املعنى  ومراعاة التفاعل بني الوظيفة النحويَّة واملفرد الَّذي يشـغلها هو ما ُسمِّ
النحـوّي الداليّل()7)، وعربَّ عنه –قدياًم- عبد القـاهر اجلرجاين بـ )النظم(، وأفاض يف رشحه 
ا من  وبيان جوانبه، ومن عباراته يف ذلك قوله:«واأللفاظ ال تفيد حتَّى تؤلَّف رضًبا خاصًّ
الرتكـيب والرتتيب«)8)، وقوله: »واعلم أنك  التأليف، وُيعَمد هبا إىل وجٍه دون وجه من 
إذا رجعت إىل نفسك علمت علاًم ال يعرتضه الشكُّ أْن ال نظم يف الكلم وال ترتيب حتى 

الكتاب 1/)2.  (1(
اخلصائص 188/3.  (2(
رضائر الشعر /13.  (3(

انظر: ظواهر نحويَّة يف الشعر احلّر /25.  (4(
انظر: السابق /12.  (5(

انظر: مفاهيم نقديَّة /431، 439، 440.  (((
انظر: النحو والداللة /175.  (7(

أرسار البالغة /4.  (8(
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ق بعضها ببعض وُيبنى بعضها عىل بعض وجُتعل هذه بسبب من تلك، هذا ما ال جيهله  ُيعلَّ
ر أن تعـرف للفظ موضًعا  عاقل وال خيفى عىل أحٍد من الناس«)1)، وقـوله: »... ال ُيتصـوَّ
ى يف األلفاظ من حـيث هي ألفاظ ترتيًبا ونظام، وأنَّك  من غري أن تعرف معناه، وال أن تتوخَّ
ى الرتتيب يف املعاين وُتعمل الفكر هناك، فإذا تمَّ لك ذلك أتبعتها األلفاظ وقـفوت هبا  تتوخَّ
آثارها، وأنَّك إذا فرغـت من ترتيب املعاين يف نفسك مل حتتج إىل أن تسـتأنف فكًرا يف ترتيب 
األلفاظ، بل جتدها ترتتَّب لك بحكم أهنا خدٌم للمعـاين وتابعٌة هلا والحقٌة هبا، وأنَّ العلم 

بمواقع املعاين يف النفس علٌم بمواقع األلفاظ الدالَّة عليها يف النطق«)2).

وما زالت نظريَّة عبد القاهر جتد أصداء هلا حتَّى يف غري النقد العريّب، فالناقد الفرنيّس 
ًنا)3)،  ذت هلا ترتيًبا معيَّ د عىل الشكل بمعنى الرتتيب، أي عىل الكلامت وقـد اختَّ فالريي يؤكِّ
د  يَّة األلفاظ الَّتي يف متناول الشاعر ال حتدِّ ويقول الناقد اإلنجليزي أ.أ. ريتشاردز: »إنَّ كمِّ
د مكانته الطريقة الَّتي يستخدم هبا هذه األلفاظ،فاملهّم  منزلته بني الشعراء،وإنَّام الَّذي حيدِّ
هو مدى إحساس الشاعر بطاقة األلفاظ عىل تعديل بعضها البعض، وعىل جتميع تأثرياهتا 

اذها موضعها املناسب يف االستجابة ككّل«)4). املنفصلة يف العقل واختِّ

الدقيق  االخـتيار  أمرين:  عىل  ـٌس  مؤسَّ املعنى  أنَّ  بيان  وهي  واحدة،  غايته  هذا  كلُّ 
للكلامت، ورصفها بعنايٍة يف نظامها النحوّي)5)، وهلذا فإنَّ وصف النظام الرتكيبّي للشعر 
يه  أو حتديد البناء النحوّي للجمل فيه ال يمكن أن يتمَّ عىل نحٍو مفيد دون أن يرتبط بام تؤدِّ
ـعر ال معنى له)))، فالتعاون  الرتاكيب واجلمل من داللة؛ ألنَّ عزل النظام النحوّي عن الشِّ
هذا  صور  وإظهار  ـعر«)7)،  الشِّ يف  األكرب  األسلوب  »رسُّ  هو  واملعنى  الشـكل  بني  الوثيق 

التعاون وفوائده هو مقصـد الدراسات النحوّية الداللّية.

دالئل اإلعجاز /55.  (1(
السابق /53، 54.  (2(

انظر: مفاهيم نقديَّة /53.  (3(
العلم والشعر /55.  (4(

النحو والداللة /))1.  (5(
انظر: اجلملة يف الشعر العريب /87.  (((

مفاهيم نقديَّة /54.  (7(



الفصل األوَّل
الـحـذف

وفيه توطئة وأربعة مباحث:

املبحث األوَّل: حذف احلركات.  -

املبحث الثاِني: حذف احلروف.  -

املبحث الثالث: حذف األمساء.  -

املبحث الرابع: حذف األفعال.  -

   وُذيِّل بخالصٍة ألهمِّ نتائج البحث فيه .
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توطئــة

حقيقة احلذف:

من املهمِّ قبل اخلوض يف بيان أحكام احلذف ومسائله أن أبدأ ببيان حقيقته؛ إذ احلكم 
ره. عىل اليشء فرع عن تصوُّ

وقد رجعت إىل مظانِّ احلذف يف قدر ال بأس به من كتب أصول النحو وفروعه، فلم 
أجد يف ما رجعت إليه بياًنا حلقيقة احلذف أو تعريًفا له، فرجعت إىل معجم مصطلحات 

النحو والرصف والعروض فوجدت هذا التعريف: 

احلذف: »ُيراد به يف النحو إسقاط كلمة من بناء اجلملة، وقد تكون هذه الكلمة ركًنا 
من أركاهنا كاملبتدأ أو اخلرب أو الفعل أو الفاعل، وقد تكون حرًفا، وقد حُتذف اجلملة...«)1)، 
للحذف  ًنا  مبيِّ ا  حدًّ يكون  أن  يصحُّ  وال  احلذف،  من  ألنواع  تعداًدا  كونه  يعدو  ال  وهذا 
الرصف:  يف  احلذف  نقول:  أن  يصدق  إذ  ؛  الرصيفٍّ للحذف  بتعريف  أشبه  فهو   ، النحويِّ

إسقاط حرف من بناء الكلمة.

لعت عىل رسـالة علميَّة من البحوث الرائدة يف املوضوع - وهي رسالة )احلذف  واطَّ
والتقدير يف النحو العريب( - فوجدت تعريف احلـذف فيها عىل النحو التايل:

إسقاط لصيغ داخل النصِّ الرتكيبيِّ يف بعض املواقف اللغويَّة، وهذه الصيغ ُيفرَتض 
ا لسالمة الرتكيب وتطبيًقا للقواعد، ثمَّ هي موجودة – أو يمكن أن توجد  وجودها نحويًّ

– يف مواقف لغويَّة خمتلفة)2).

وهو اجتهاد مشكور من الباحث، ولكنَّ أبرز ما يمكن أن يؤخذ عىل التعريف قوله: 
ال  هذا  ألنَّ  للقواعد(؛  وتطبيًقا  الرتكيب  لسـالمة  ا  نحويًّ وجودها  ُيفرَتض  الصيغ  )وهذه 

يصدق عىل أيٍّ من نوعي احلذف:

معجم مصطلحات النحو والرصف والعروض /85.  (1(
يَّة دار العلوم  ها عيل أبو املكارم بكلِّ احلذف والتقدير يف النحو العريب /)19، رسالة ماجستري أعدَّ  (2(
بالقاهرة، والرسالة سابقة عىل معجم املصطلحات بام ينيف عىل عرشين سنة ولكن أخرت ذكرها ملا 

يلحق التعريف الوارد فيها من تعليق.
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ففي احلذف الواجب ال ُيفرتض وجود املحذوف لسالمة الرتكيب وانضباط القواعد،   *
بل يكون ذكره خطًأ خمالًّ بسالمة الرتكيب وخارًقا للقواعد.

ويف احلذف اجلائز مل يدّل عىل املحذوف أنَّ غيابه أخلَّ بسالمة الرتكيب أو كرس القواعد   *
- فبدهيٌّ أنَّ املحذوف جواًزا جيوز حذفه وذكره من غري أن يوصـف الرتكيب بالغلط 
النحويِّ - وإنَّام دلَّ عليه أنَّه ُذكر يف استعامل آخر ولغرض آخر؛ فاللغة استعامل قبل 

أن تكون قواعد. 

ا للحذف فقد راجعت أحوال احلذف  م تعريًفا نحويًّ وإذا كان يل أن ُأديل بدلوي ألقدِّ
وأحكامه وخرجت منها هبذا التعريف:

؛ لغرض،  د إسقاط عنرص )إسناديٍّ أو غريه( من عنارص بناء النصِّ احلذف اجلائز: تعمُّ  *
النظام النحويِّ بذكره، ومع داللة باقي عنارص النصِّ عليه، وإمكان ذكر  مع سـامح 

هذا العنرص يف مقام آخر ولغرض آخر.

بذكره  النحويُّ  النظام  يسـمح  إسـناديٍّ من نصٍّ ال  إسقاط عنرٍص  الواجب:  احلذف   *
فيه، مع داللة األصل الرتكيبيِّ للنصِّ عليه، وامتناع ذكره يف كلِّ األحوال.

قيمة احلذف ومزاياه:

وسـيلة  فهو  التأثري؛  عىل  وقدرته  وداللته  القول  بمعنى  وثيًقا  ارتباًطا  احلذف  يرتبط 
ب اجلمل، ويزيد نصيبها من  لإلجياز الَّذي هو أحد مقاصـد العربيَّة، واحلذف يف مقامه هيذِّ

ي قدرهتا عىل إيصال املعنى املراد. البالغة والرونق، ويقوِّ

املسلك،  دقيق  باب  »هو  القـاهر:  عبد  اإلمام  يقول  احلذف(  يف  )القول  عنوان  حتت 
لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسـحر، فإنَّك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، 
والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك أنطَق ما تكون إذا مل تنطق، وأتمَّ ما تكون بياًنا 

إذا مل ُتبمِْن«)1).

دالئل اإلعجاز /)4.  (1(
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ويذكر علامء البالغة للحذف ثالث مزايا، هي)1):

العبارة. إجياز  	•

الَّذين حيدثهام ذكُر املعلوم للقرينة. ل  الثقل والرتهُّ زيادة رونقها وصـيانتها من  	•

ُيذكر  مل  الَّذي  املعنى  جزء  عىل  االستدالل  يف  وخياله  ي  املتلقِّ فكر  إثارة  عىل  بناؤها  	•
اللفظ الدالُّ عليه. 

ًة للحذف، ويبقى وراء كلِّ تعبري رسٌّ خاصٌّ به قائم عىل اختالف  ًة عامَّ يَّ هذا ما ُيذكر َمزمِ
املقامات واألحوال واألغراض.

أغراض احلذف وأدلته:

إذا نظرنا يف كتاب سـيبويه وجدناه ينصُّ يف مواضع كثرية عىل رضورة احلذف ألسباب 
أدخلها البحث احلديث يف فنِّ البالغة، كالتخفيف واإلجياز والسعة، ويبنيِّ أنَّ العرب قد 

جرت عادهتا عىل احلذف، وحبَّذْته يف غري موضع)2).

ذلك،  غري  الكالم  يف  أصله  كان  وإن  الكلم  حيذفون  ممَّا  م  أهنَّ »واعلم  سيبويه:  يقول 
ُيستعمل  أن  كالمهم  يف  أصله  الَّذي  اليشء  عن  باليشء  ويستغنون  ضون،  ويعوِّ وحيذفون 

ف يف الكالم لكثرة استعامهلم كثري«)4). حتى يصري ساقًطا...«)3)، ويقول: »وما ُحذمِ

ويقول كامل الدين األنباري: » واحلذف يف كالمهم لداللة احلال وكثرة االستعامل أكثر 
من أن حُيىَص«)5).

ة  خاصَّ أغراض  لكنَّها  احلذف،  أغراض  ذكر  إىل  مصنفاهتم  يف  النحاة  ق  تطرَّ وقد 
قة يف أبواب النحو بحسب املحذوفات. باملحذوف، ولذلك فهي متفرِّ

انظر: خصائص الرتاكيب /1)1، 272 .  (1(

انظر: أثر النحاة يف البحث البالغي /70.  (2(
الكتاب: 1/ 24، 25.  (3(

املطّول /211.  (4(
انظر: مغني اللبيب /)78 وما بعدها.  (5(



3( 

شروط احلذف:

يذكر علامء البالغة أنَّ »احلذف يفتقر إىل أمرين:

أحدمها: قابليَّة املقام، وهو أن يكون السامع عارًفا به لوجود القرائن.

والثاين: الداعي املوجب لرجحان احلذف عىل الذكر«)1).

الدالَّة عىل  القرائن  البالغة بدراسة دواعي احلذف واستنباط  النحاة وعلامء  اهتمَّ  وقد 
املحذوف، وقد أمجل ابن هشام الرشوط الَّتي ال جيوز احلذف بغريها فذكر ثامنية رشوط)2):

الشرط األول: 
وجود دليل للحذف، وُيفتَقُر إىل هذا الدليل إذا كان املحذوف:

مجلة بأرسها، كقولك: زيًدا، ملن سأل: َمن أرضب ؟ 	•

قوٌم  أنتم  عليكم  سالٌم  أي  ىژ)3)،  ى  ژ  تعاىل:  قوله  يف  كام  ركنيها،  أحد  أو  	•
منكرون، فحذف خرب األوىل ومبتدأ الثانية.

ژ ەئ ەئژ)4)، أي: ال  مبنيَّة عليه، كام يف قوله تعاىل:  فيها هي  يفيد معنًى  لفًظا  أو  	•
تفتأ.

أن ال  الدليل، ولكن ُيشرتط  املحذوف فضلة فال يشرتط حلذفه وجدان  إذا كان  ا  أمَّ
يرضَّ حذفه باملعنى وال بالصناعة النحويَّة.

ع دليل احلذف إىل نوعني:... ويتنوَّ

ب(،  1- دليل غر صناعّي: وهو إما حايّل، كقولك ملن رفع سوًطا: زيًدا، بإضامر )ارضمِ
أنزَل  أي:  کژ)5)،  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ژ  تعاىل:  قوله  يف  كام  مقايّل،  أو 

خرًيا.

الكتاب: 130/2.  (1(
اإلنصاف 73/1.  (2(

سورة الذاريات، اآلية 25.  (3(
سورة يوسف، اآلية 75.  (4(
سورة النحل، اآلية 30.  (5(
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وُيشرتط للدليل اللفظيِّ أن يكون طبق املحذوف.

2- دليل صناعّي: وهذا ال ُيعرف إال من جهة صناعة النحو،كام يف قراءة من قرأ)1): 
ُم( يف قوله تعاىل: ژژ ژ ڑ ڑ  ژ)2)، فقد قالوا: إنَّ التقدير: ألنا أقسم؛ ألنَّ فعل  )أُلْقسمِ

احلال ال يقع جواًبا للقسم عند البرصيِّني.

الشرط الثاني: 
أو  كان  )اسم  مشـبهه  وال  نائبه  وال  الفاعل  حُيذف  فال  كاجلزء،  حيذف  ما  يكون  أالَّ 

إحدى أخواهتا(.

الشرط الثالث: 
ًدا، فال يصّح: الَّذي رأيت نفسه زيد؛ ملا ُيوقع فيه ذلك من التناقض،  أالَّ يكون مؤكَّ

فالتوكيد إسهاب واحلذف إجياز، وال جيتمعان)3).

الشرط الرابع: 
ألنَّه  معموله؛  دون  الفعل  اسم  حيذف  فال  املخترص،  اختصار  إىل  حذفه  يؤدي  أالَّ 

اختصار للفعل.

الشرط اخلامس: 
أالَّ يكون املحذوف عاماًل ضعيًفا، فال حيذف اجلارُّ واجلازم والناصب للفعل إال يف 

مواضع قويت فيها الداللة عىل املحذوف وكثر فيها االستعامل، وال ُيقاس عليها.

الشرط السادس: 
أالَّ يكون املحذوف عوًضا عن يشء.

الشرط السابع: 
ي حذفه إىل هتيئة العامل للعمل وقطعه عنه. أالَّ يؤدِّ

قنبل والبّزي بخالف عنه، الدر املصون 3/10)5، وُتروى عن احلسن، املحتسب 341/2.  (1(
سورة القيامة، اآلية 1.  (2(

انظر: اخلصائص 280/2.  (3(
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الشـرط األخري: 

ي احلذف إىل إعامل العامل الضعيف مع إمكان إعامل العامل القوّي. أالَّ يؤدِّ

وُيعترب دستوًرا للدراسة النحويَّة للحذف قول ابن هشام: » احلذف الَّذي يلزم النحويَّ 
النظُر فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بأن جيد خرًبا بدون مبتدأ أو بالعكس، أو رشًطا 

بدون جزاء أو بالعكس، أو معطوًفا بدون معطوف عليه، أو معمواًل بدون عامل«)1).

صور احلذف وأنواعه: 

، من حذف عالمات اإلعراب، وحذف أجزاء  العريبِّ النحو  د صور احلذف يف  تتعدَّ
ع احلذف إىل  الكلامت، وحذف األدوات، وحذف أجزاء الرتاكيب، وحذف اجلمل، ويتنوَّ

نوعني)2):

احلذف الواجب: 

وهو حذف يوجبه النظام النحويُّ للجملة، بحيث يكون ذكر املحذوف خطًأ، ويقع 
هذا احلذف يف العنارص اإلسناديَّة – كاملبتدأ يف اجلملة االسميَّة، والفعل يف اجلملة الفعليَّة 

– عدا الفاعل.

احلذف اجلائز: 

، حيث يكون الذكر غري ممنوع يف الصـناعة لكنَّه  وهو حذف يقتضيه املوقف االسـتعاميلُّ
م، ويقع عىل العنارص اإلسناديَّة وغريها. يضـرُّ باملعنى املقصـود من املتكلِّ

م وقوعه، فال جمال فيه  وحُياط كلُّ نوع من أنواع احلذف الواجب بقواعد ورشوط تنظِّ
اللفظيَّة أو  القرينة  ا احلذف اجلـائز فإنَّ أهم شـرط فيه هو وجود  أمَّ  ، النحويِّ النظام  لغري 
 ، ه ابن هشام »دليل احلذف«، وجعل أحد نوعيه الدليل غري الصناعيِّ املعنويَّة، وهو ما سامَّ
أي الَّذي ال عالقة له بصناعة النحو، وإنَّـام يكون االحتكام فيه إىل احلال، أو إىل املنطوق 

مغني اللبيب /853.    (1(
انظر: بناء اجلملة العربية /9)2 وما بعدها .  (2(
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الَّذي يعتمد عىل املرسح اللغويِّ كام يقول أ.د / أمحد كشك - ففي قـول  - وهو الكالم 
، وتقدير املحذوف مبتدأ  الكعبة، دليل احلذف حايلٌّ املرتقِّب لرؤيـة اهلـالل: اهلالل وربِّ 
)هذا اهلالُل( ختتلف عالقـات نطقه عن تقديره فعاًل )رأيت اهلالَل()1)، وكـذلك إذا قلنا 
املحذوف يف هذه األسـاليب وأمثاهلا  فالـدليل عىل  أباك،  اسـق  أباك، أي:  باملاء:  أتى  ملـن 
، أي ُمستنَبط من قرينة احلال، مع أنَّ احلكـم هنا ال يصـفو للحـال فقط؛ فقد أعاننا  حايلٌّ
ا الدليل  عىل تقدير املحذوف »االستلزام وسبق الذكر، وكالمها من القرائن اللفظيَّة«)2)، أمَّ
املقايلُّ فهو ما يوجد يف كالم منطوق يف املقام نفسه، كام أسأل شخًصا: َمن عندك ؟ فيقول: 

د عندي. د، أي: حممَّ حممَّ

انظر: اللغة والكالم /18.   (1(
اللغة العربية معناها ومبناها /221.  (2(



                  



املبحث األوَّل
حذف احلركات

وفيه قضيَّتان:

املعتلة  املضارعة  األفعال  املنقوصة ويف  الفتحة يف األمساء  راح  اطِّ األوىل:   -
بالواو وبالياء.

الثانية: الوقف على املنصوب املنوَّن بالسكون.  -
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اطراح الفتحة يف األمساء املنقوصة ويف األفعال املضارعة املعتلة بالواو وبالياء 

رة يف حالة الرفع )لألسامء واألفعال( ويف حالة  األصل أن ُيعرب املعتلُّ بحركات مقدَّ
ة والكرسة، وتظهر عليه الفتحة يف حالة النصب)1)؛ ألنَّ  اجلرِّ )لألسامء فقط(؛ لثقل الضمَّ

ة والكرسة«)2). »الفتحة أخفُّ من الضمَّ

ة اآلخر ترد خاليًة من عالمتها اإلعرابيَّة يف حالة  لكنَّ بعض األسـامء واألفعال املعتلَّ
النصب، وقد وقع ذلك يف نصوص كثرية، فمن شواهد وقوعه يف القراءات القرآنيَّة:

قراءة احلسن)3) قوله تعاىل: ژ وئ وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئژ)4)، بسكون الواو من 
)يعفو(.

من  الياء  بسكون  ژ)))،  ې  ې   ې  ې  ۉ  ژ  الصادق)5):  جعفر  قراءة 
)أهاليكم( مجًعا.

أّما شواهده يف الشعر فهي »أكثر من أن ُيؤَتى هبا«)7)، ومنها:

قول النابغة الذبيايّن:
َده          رضُب الوليدِة باملسحاِة يف الثأِد))) ْت عليِه أقاصي������������ِه ولبَّ ردَّ

فاألصل )أقاصَيه(.

اج: وقول رؤبة بن العجَّ

ك�أنَّ أي�دهينَّ بالق�اع الق�ِرْق

انظر: رشح الشافية 182/3.  (1(
الكتاب 7/4)1.  (2(

الدر املصون 494/2.  (3(
سورة البقرة، اآلية 237.  (4(

الدر املصون 407/4.  (5(
سورة املائدة، اآلية 89.  (((

املحتسب 343/2.  (7(
ديوانه /10، ومعنى البيت أن رضب اخلادمة باملجرفة يف الرتاب قد جعله يرتاكم وجيتمع.   (8(
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أيدي جواٍر يتعاطْن الورْق)1)

.) واألصل: )أيدهَينَّ

ومن شواهده يف املأثور النثريِّ عن العرب قوهلم يف املثل: أعطمِ القوَس بارهيا، بسكون 
الياء)2).

وختتلف نظرة النحاة إىل هذه الظاهرة عىل النحو التايل:

)3)، وقوله  يرى ابن احلاجب أنَّ السـكون يف النصب شـاذٌّ كالتحريك يف الرفع واجلرِّ  -
هذا ال ينفي الكثرة االستعامليَّة له.

غها القياس عىل السكون يف حال  ومن النحاة من يسم ذلك بالرضورة، وجيعل مسوِّ  -
الرفع واجلر)4)، وينقض وصَفه هلا بالرضورة وقوُعها يف القراءات ويف املثل.

وبعضهم وصف هذه الظاهرة بالكثرة يف الرضورة ويف السعة)5)، ويؤيِّد قوَله ما ورد   -
من الشواهد السابق ذكرها.

ا لغة. )7) أهنَّ اء)))، وعن أيب حاتم السجستاينِّ وُيرَوى عن الفرَّ  -

يف  مطلوبٌة  وهذه  النطق،  وسهولة  ة  اخلفَّ من  شيًئا  اإلعرابيَّة  العالمة  راح  اطِّ ق  وحيقِّ
ـراحها من االعتامد عىل قرينة، ومن أهمِّ  يَّة العالمة اإلعـرابيَّة فال بدَّ حني اطِّ ـعر، وألمهِّ الشِّ
ق  القـرائن » قرينة السـياق الَّتي متـنع اللبس وُيؤَمـن معها إلغاء اإلعراب«)8)، وبذلك تتحقَّ

ة املنشودة بال لبس. اخلفَّ

مفردات ديوانه /179، والبيتان يف وصف إبل مرسعة، والقاع القرق: املستوي.  (1(
املستقىص يف أمثال العرب 247/1.  (2(
انظر: رشح الشافية 182/3، 183.  (3(

انظر: الكتاب 305/3، )30، واملقتضب 21/4، والكامل 908/2، ومهع اهلوامع 53/1.  (4(
انظر: رشح الكافية للريض 20/4، 21.  (5(

عبث الوليد /147.  (((

مهع اهلوامع 53/1.  (7(
شعر أيب متام دراسة نحوّية /141.  (8(
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أسامء  يف  منها  ثالث  ة،  مرَّ عرشة  إحدى  الصرييفِّ  شعر  يف  الظاهرة  هذه  حدثت  وقد 
معتّلة بالياء، وواحدة يف فعل معتلٍّ بالواو، والباقي يف أفعال معتّلة بالياء.

فاألسامء هي: 

)معاين(، وهو مفعول يف قوله:  *

والش�اعر الس�اهر املصغي آلهلة          توحي إليه معاين اخللد يروهيا)))

و)ليايل(، وهو ظرف زمان يف قوله:  *

واقرأه ليايل السهد كام يقرأه سواْك)))

و)أغاين(، وهو منادى مضاف يف قوله:   *

يا أغاين الربيع، عندِك وزٌن             للنشيد الَّذي ُتُنويَس وزُنْه ؟)))

والفعل املعتل بالواو هو:

)يصحو(، وهو مضارع منصوب يف قوله:  *

ْه))) كان يصبو إىل سامعِك باألم���س          ليصحو من رقدة املوت فنُّ

ة بالياء: ومن األفعال املعتلَّ

)ُيريض(، وهو مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الم التعليل)5) يف قوله:  *

   أجلُّ الناس َمن يظام             لُريض الظامئ اجلائع)))

الرشوق /73.  (1(
النبع /22.  (2(

األحلان الضائعة /20.  (3(
األحلان الضائعة /20، وُيالحظ يف البيت املشاكلة بني )يصبو( و )يصحو(، وهي نكتة أخرى.  (4(

هذا عىل مذهب البرصّيني، أّما عىل مذهب الكوفـّيني فالالم هي الناصبة بنفـسـها، ُيراَجع:   اإلنصاف   (5(
.575/2

األحلان الضائعة / 88.  (((
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و )يرمتي(، وهو مضارع منصوب بأن يف قوله:  *

ِدٌق          أن يرمتي يف عاملٍ ُملتِهْب))) أخشى عليه – واهلوى ُمْ

ل الصائت إىل صامت،  رحة لو بقيت لتحوَّ وداللة هذه الظاهرة يف الشعر أن احلركة املطَّ
فهو يطرح احلركة من أجل هذه  املد ويقصده،  يريد  الشاعر ألنه  والصائت مستملح من 

الغاية املوسيقية.

الوقف على املنصوب املنوَّن بالسكون:

احلديث عن الوقف يف الشـعر حديٌث عن القافية، والقافية جزء ال ينفصم من إيقاع 
ى من أجله  الشـعر الَّذي يصفه أ.د/ أمحد كشك بأنه »مطلب أسـايّس، من املمكـن أن ُيضحَّ
ص اللغويُّ عىل مستوى الصوت  ببعض القوانني اللغويَّة«)2)، ففي أحيان كثرية يكون الرتخُّ

والبنية والرتكيب سبياًل إىل توازٍن إيقاعيٍّ تسعى إليه لغتنا املوسيقيَّة)3).

والوقف بالسكون هو األصل يف الوقف)4)؛ »ألنَّ الواقف يرتك حركة املوقوف عليه 
حتصيل  يف  أبلغ  احلركة  وسلب  االسرتاحة،  يطلب  الغالب  يف  الواقف  أنَّ  كام  فيسكن، 
باحلركة  االبتداء  اختصَّ  فكام  السكون  ضدُّ  واحلركة  االبتداء  ضدُّ  الوقف  وألنَّ  الراحة، 

ين«)5). اختصَّ الوقف بالسكون ليتباين بذلك ما بني املتضادَّ

ن، فهم يقفون بالسكون يف  ولكنَّ أكثر العرب خيالفون هذا األصل يف املنصوب املنوَّ
ا يف املنصوب فيبدلون التنوين ألًفا)))،  املرفوع واملجرور، فيقولون: هذا زيْد، مررت بزيْد، أمَّ
ة هذه التفرقة بني املنصـوب وغريه أنَّ الفتحة أخـفُّ احلركـات؛  مُت زيدا، وعلَّ يقولون: كلَّ

ونور  صـدى   ،58/ املسـافر  زاد   ،29/ الوحي  عودة   ،85/ الشـروق  وانظر:   ،1(/ الشـروق   (1(
ودموع/17، صلوايت أنا /82، 114، النبع /82.

القافية تاج اإليقاع الشعري /102.  (2(
انظر: املرجع السابق.  (3(

ابن يعيش 7/9).  (4(
اللهجات العربية يف الرتاث 480/2، وقارن ب: املرجع السابق.  (5(

انظر: تسهيل الفوائد /328.  (((
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ففيهام  ة والكرسة  ألًفا، خالًفا للضمَّ إبداهلا  فيسهل  النَفس بال عالج«)1)،  ا »خترج مع  ألهنَّ
ف واستعامل للشفتني، فإبداهلام مستثقل لذلك)2). تكلُّ

ففي هلجتهم  ن،  املنوَّ املنصوب  الوقف عىل  العرب يف  ربيعة عن سائر  قبيلة  وختتلف 
يقفون عليه بالسـكون وحـذف التنوين، كـالوقف عىل املـرفوع واملجرور، فيقولون: هذا 

ة ذلك: مُت زيْد، مررُت بزيْد، وعلَّ زيْد، كلَّ

من  أخفُّ  الكلامت  أواخر  يف  السكون  والتزام  التخفيف)3)،  إىل  متيل  ربيعة  هلجة  أنَّ   -1
احلركات يف آخرها.

م ساووا بني مجيع حاالت اإلعراب؛ لُيجرى الباب جُمرًى واحًدا)4). أهنَّ  -2

ا عىل  وقد قيل: إنَّ هذا »ليس الزًما يف هلجة ربيعة، ففي أشعارهم الوقف كثرًيا جدًّ
ن باأللف«)5)، فهو إذن أحد الوجهني عندهم. املنصوب املنوَّ

وكون هذا الوقف بالسكون هلجة لبعض العرب خيرجه من باب الرضورة، ولو نظرنا 
ة واتِّساع القول وهذا ممَّا  ق اخلفَّ ة استعامل هذا املظهر اللهجيِّ يف الشعر لوجدنا أنَّه حُيقِّ إىل علَّ
، وهو احلفاظ عىل قافية القصيدة  امًّ ا ُمهمِ ق مطلًبا موسـيقيًّ حيرص عليه الشـعراء، سوى أنَّه حُيقِّ

ل من التقييد إىل اإلطالق.  حتَّى ال تتحوَّ

ومن الشواهد الَّتي اسُتعملت فيها هذه اللهجة قول األعشى ميمون بن قيس:

ى               وآخُذ من كلِّ حيٍّ ُعُصْم))) َ إىل املرِء قيٍس ُأطيُل السُّ

فاألصل: عصام؛ ألنَّه مفعول منصوب.

كتاب الالمات/9.  (1(
انظر:مهع اهلوامع205/2.  (2(

انظر:اللهجات العربيَّة يف الرتاث482/2.  (3(
مهع اهلوامع 205/2.  (4(

املساعد 303/4.  (5(
ديوان األعشى/197، وانظر: خزانة األدب 445/4، واألعشى من بكر بن وائل الَّتي ينتهي نسبها   (((

إىل ربيعة، انظر: سبائك الذهب /54.
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وقول برش بن أيب خازم األسدّي:
كفى بالنأي من أسامء كايف            وليس لنأهيا إذ طال شايف)))

ه النصب. فاألصل أن يقول: )كافيا(؛ ألنَّه مفعول مطلق وحقُّ

وقول الشاعر:
أال حّبذا غْنٌم وحْسن حديثِها                  لقد تركْت قلبي هبا هائاًم َدنِْف)))

واألصل: دنمِفا.

ة مواضع، منها قوله: وقد استعمل الصرييفُّ هذه اللهجة يف شعره يف عدَّ
�ْم))) جاءِك اليوم هاتُفُ األمِس يشكو               َنَف�ًس�ا حائًرا وقلًبا ُم�ح�طَّ

م( نعت للمنصوب. و)حمطَّ

* وقوله:
ل النوُم جفوين فلْم             يدْع لطيف النوم فيها أمْل))) قد كحَّ

و)أمل( مفعول لـ )يدع(.

* وقوله:
عُتكم مجيَعكم ومل أَزْل                 بَحْريت يف عاملي لصيْق))) ودَّ

و)لصيق( خرب )مل أزل(.

ومن املعروف أن يف القافية املقيدة رصامة وجهامة ليست يف القافية املطلقة، والقافية 
املقيدة مطلوبة هنا للشاعر الرتباط وقوع هذه الظاهرة يف شعره بمواقف احلزن واألسى. 

خزانة األدب 439/4.  (1(
جمهول القائل،املساعد 302/4، ومهع اهلوامع205/2.  (2(

األحلان الضائعة/21.  (3(
الرشوق/17.  (4(

صلوايت أنا /2)، وانظر مواضع أخرى يف: األحلان الضائعة /32، زاد املسافر /32، 43.  (5(



املبحث الثاني
حذف احلروف

وفيه أربع قضايا:

- األوىل: حذف )قد( من مجلة احلال ذات الفعل املاضي.

- الثانية: حذف حرف العطف.

- الثالثة: حذف )أن( املصدريَّة.

- الرابعة: حذف همزة االستفهام.
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حذف )قد( من مجلة احلال ذات الفعل املاضي:

ا اسميَّة، أو فعليَّة فعلها مضارع، أو فعليَّة فعلها ماٍض، » ويف  يرد احلال مجلة خربيَّة، إمَّ
البرصيُّون،لكنَّهم  ويمنعه  واألخفش،  الكوفيُّون  جييزه  حيث  خالف،  حااًل  املايض  وقوع 

أمجعوا عىل جوازه إذا كانت معه )قد( أو كان وصًفا ملحذوف«)1).

حااًل  امُلثَبت  املايض  الفعل  مجلة  جميء  جلواز  رة  مقدَّ أو  ظاهرًة  )قد(  سـبق  واشـرتاط 
الكوفيني،  ا سائر  أمَّ اء)3)،  الفرَّ أيًضا مذهب  البرصيِّني سوى األخفش)2)، وهو  هو مذهب 
واألخفـش وابن مالك من البصـريِّني)4)، فيجيزون وقوع املايض حااًل بال اشرتاط سبقه بـ 
وا بأدلَّة من النقل ومن القياس، فمن الشواهد الصحيحة  )قد( ظاهرة أو مضمرة)5)، وقد استدلُّ

الَّتي تؤيِّد قول الكوفيني وابن مالك: ما ورد يف القرآن الكريم من قوله تعاىل: ژہ  ہ   
ًة  )أو جاؤوكم حرصمِ َئت:  ُقرمِ أهنا  ْت﴾ حااًل  َ ي كون ﴿َحرصمِ ويقوِّ  ،((( ہ  ھژ 
ت﴾ فعل ماٍض  صدورهم()7)، ومثلها قوله تعاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ)8)، فـ ﴿ُردَّ

واقع حااًل من غري )قد( قبله.

ومن شواهده يف الشعر قول امرئ القيس: 

َدُه النََّدى           إىِل حاِرٍك ِمثِل الَغبيِط ال�ُمَذأَِّب))) َلُه َكَفٌل كالّدْعِص َلبَّ

وقول النابغة الذبياين:

اإلنصاف 252/1.  (1(
رشح األشموين 41/2.  (2(

معانيه 24/1، 282.  (3(
انظر: اإلنصاف 252/1، ورشح التسهيل 372/2.  (4(

انظر تفصياًل أكثر لآلراء يف:ارتشاف الرَضب10/3)1.  (5(
سورة النساء، اآلية 90.  (((

وما   (7/4 املصون  الدر  انظر:  حفص،  رواية  يف  عاصم  عن  وُنقلت  ويعقوب،  وقتادة  للحسن   (7(
بعدها.

سورة يوسف، اآلية 5).  (8(
ديوانه /33، واحلارك: العجز، والغبيط املذّأب: القتب املّتسع.  (9(
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سبقَت الرجاَل الباهشن إىل الُعال                كسْبق اجلواِد اصطاَد قبَل الطواِرِد)))

وقول طرفة:
ِد))) ْهَتُه ال�ُمتورِّ ًبا              كِس�يِد الَغىض نبَّ ي إذا نادى ال�ُمضاُف ُمنَّ وَكرِّ

وقول أيب صخر اهلذيل:
َلُه القْطُر))) ٌة               كام انتفَض الُعصفوُر بلَّ وإينِّ َلتْعُروين لذك�راِك ه�زَّ

ة القياس)4): ومن أدلَّ

أنَّ كلَّ ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حااًل للمعرفة، والفعل املايض جيوز   -
: مررت برجل قعد،  أن يكون صفة للنكرة، فجاز أن يكون حااًل للمعرفة، وإذا صحَّ

: مررت بالرجل قعد. صحَّ

وقد أمجعوا عىل جواز قيام الفعل املايض مقام الفعل املستقبل، كام يف قوله تعاىل: ژ چ    -
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ)5)، أي: يقول، فإذا جاز أن ُيقام املايض مقام املستقبل جاز 

أن ُيقام مقام احلال.

امُلثَبت حااًل غري  القياس، وتنطق بكثرة وقوع املايض  ة  أدلَّ والشواهد الفصيحة تؤيِّد 
ة؛ ألنَّ األصل عدم  مسبوق بـ )قد( ظاهرة أو مقدرة، فدعوى لزومها » ال تقوم عليها حجَّ
التقدير، وألنَّ وجود )قد( مع الفعل... ال يزيد معنى عىل ما ُيفهم به إذا مل ُتوجد، وحقُّ 
ر ثبوته أن يدلَّ عىل معنى ال ُيْدَرُك بدونه«)))، وما مل يفد معنًى زائًدا فـتقديره  املحذوف امُلقدَّ
عىل  ُتبنى  إنَّام  العربيَّة  املقاييس  فإنَّ  بعدمه،  املنقول  كثرة  مع  السيَّام  إليه،  حاجة  ال  ف  تكلُّ

وجود الكثرة.

)1) ديوانه /41. 
د: اّلذي يطلب أن يرد املاء. رشح القصائد العرش /134، واملحنَّب: الفرس األقنى الذراع، واملتورِّ  (2(

ب 2/1)1، خزانة األدب 254/3. ابن يعيش 7/2)، املقرَّ  (3(
انظر: اإلنصاف 252/1 وما بعدها.  (4(

سورة املائدة، اآلية )11.  (5(
رشح التسهيل 372/2.  (((
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نأيت إىل ذكر األبيات التي أتى فيها الصرييف بالفعل املايض واقًعا حااًل غري مسبوق بـ 
)قد(، وهي قوله:

وترنو إىل صفحاِت السامِء              رنوَّ األس�ر رأى آِس�َرْه)))

* وقوله:
ى          جتىَّ هبا هليُب أنينِك))) طاوًيا صيَفُه بلفحته احلرَّ

* وقوله:
َقت القلَب          وأفنْت ُذبالة األحشاِء؟))) أفينسى اآلالَم حرَّ

* وقوله:
ما أعجب الصمَت أحياين وأنطقني          فهل حيرك هذا الصمت منشدُه؟)))

* وقوله:
ْه))) يا عروس السامء عودي إليها          عانقيها كالطفل عانق أمَّ

* وقوله:
ا يف الرتاب))) قة اجلناحِن استقرَّ ِذَكٌر ممزَّ

َقت،  وغريها)7)، فقد أتى باألفعال املاضية -وهي يف األبيات املذكورة: رأى، جتىلَّ حرَّ
ا- واقعًة حااًل ومل ُتسَبق بـ )قد(، وله يف أسلوب القرآن الكريم ويف  أحياين، عانق، استقرَّ
ف تقديٍر وتأويل، ووجود هذه الظاهرة  الفصيح من الشعر ما جيعله عىل األصل من غري تكلُّ

األحلان الضائعة /17.  (1(
السابق /19.  (2(
السابق /23.  (3(

الرشوق /31.  (4(
صلوايت أنا /8).  (5(

النبع/ 11.  (((
انظر: األحلان الضائعة /31، 1)، صلوايت أنا /)7، 95، عودة الوحي /5)، نوافذ الضياء/)5.  (7(
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يف شعره دليل عىل استمراريتها يف العرص احلديث، وهو ما يشهد لصحة رأي ابن مالك 
والكوفيني.

حذف حرف العطف:

فمامَّ جاء شاهًدا  به يف نصوص كثرية،  املعطوف  بقاء  العطف مع  ورد حذف حرف 
حلذف الواو:

صاع  من  ه،  ُبرِّ صاع  من  درمهه،  من  ديناره،  من  رجٌل  ق  »تصدَّ  :^ النبيِّ  قول   -
متره«)1)، أي: من ديناره إن كان ذا دينار، ومن درمهه إن كان ذا درهم)2).

قول الشاعر:  -
كيف أصبحَت كيف أمسيَت ممَّا          ي�غ�رس ال�ودَّ يف ف�ؤاد الكريم)))

أي: كيف أصبحت وكيف أمسيت.

ما أنشده ابن األعرايّب من قول الراجز:   -
يت          صبائحي، غبائقي، قياليت))) وك�ي�ف ال أبكي عى َعالَّ

ما سمعه أبو زيد من قول أحد العرب: أكلت خبًزا حلاًم متًرا، أي: أكلت خبًزا وحلاًم   -
ومتًرا)5).

وممَّا جاء شاهًدا حلذف )أو(:

قول عمر : » صىلَّ رجل يف إزار ورداء، يف إزار وقميص، يف إزار وقمِباء...«، أي: يف   -
إزار ورداء، أو يف إزار وقميص))).

رواه مسلم 704/2 يف كتاب الزكاة، باب احلث عىل الصدقة ولو بشقِّ مترة...، برقم 1017.  (1(
رشح التسهيل 380/3.  (2(

السابق.  (3(
اخلصائص 290/1.  (4(

عمدة احلافظ 41/2).  (5(
رواه البخاري 143/1 يف أبواب الصالة يف الثياب، باب الصالة يف القميص والرساويل...، برقم   (((

.358
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ثالثة،  درمهني  درمًها  أعطه  تقول:  العرب  أنَّ  من  األخفش)1)  احلسن  أبو  حكاه  ما   -
يعنون: أو درمهني أو ثالثة.

حروف  باقي  دون  النحاة  بعُض  ـهام  خصَّ )أو(  و  )الواو(  يف  املسـموع  والنحصار 
العطف بجواز احلذف)2).

وختتلف نظرة العلامء إىل هذه النصوص، فابن مالك)3) جييز حذف العاطف بناًء عليها 
عند أمن اللبس، وهو اختيار السيوطّي، وقد وصفه بأنَّه »األصّح«)4).

)))، وابن الضائع  ا، وتبعه السهييلُّ ويمنع احلذف ابن جنِّي)5) وجيعل املسموع منه شاذًّ
م،  لون املنع بأمور منها: أنَّ احلروف دالَّة عىل معاٍن يف نفس املتكلِّ فيام ُحكي عنه)7)، ويعلِّ
ي ال جيـوز حـذفها،  وإضامرها ال يفيد معناها، وأنَّ حروف النفي والتأكيد والتمنِّي والرتجِّ
كون  عىل  العطف  حروف  حذف  من  املسموع  لون  ويَؤوِّ عليها،  العطف  حروف  فُتقاس 

بعض املعطوفات بداًل من بعض)8).

وحجج املانعني ال تسلم من طعن، فوْصف ابن جنِّي للمسموع بأنَّه شاّذ ال يعضده 
البيت والرجز وسامع أيب زيد:  إيراده  التعميم حني قال بعد  ابن جنِّي يف  دليل، وقد وقع 
ه مجيع ما جاء منه«)9)؛ فحكمه ظنِّيٌّ ال يستند إىل استقراء للمسموعات،  ، ولعلَّ ه شاذٌّ »وهذا كلُّ
م فهو  ا قوهلم إنَّ اإلضامر ال يدلُّ عىل املعنى الَّذي يف نفس املتكلِّ وكثرهتا تنفي الشذوذ، وأمَّ
م ال خيالفون  مبنيٌّ عىل افرتاض أنَّ النطق وحده يفيد ذلك املعنى، وهو افرتاض خطأ، ثمَّ إهنَّ
حرف  فكذلك   ، املخربمِ هيئة  ختالف  هيئة  م  للمستفهمِ ألنَّ  االستفهام؛  أداة  إضامر  جواز  يف 

معاين القرآن لألخفش 2/)71، 717.  (1(
انظر: رشح األشموين 398/2.  (2(

انظر: رشح التسهيل 381/3، عمدة احلافظ 40/2).  (3(
انظر: مهع اهلوامع 140/2.  (4(

انظر: اخلصائص 291/1، ورّس صناعة اإلعراب 35/2) وما بعدها.  (5(
انظر: نتائج الفكر /3)2.  (((

انظر: مهع اهلوامع 140/2.  (7(
انظر: املرجعني السابقني.  (8(

اخلصائص 291/1.  (9(
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القرائن  فبهذه  وغريه،  كالتنغيم  قرائن  من  بالنصِّ  حييط  ما  حذفه  عند  عنه  ينوب  العطف 
ا محل املسموع عىل بدل الغلط فهو من أوهى احلجج، وال  ُفهم ما ورد بحذفه دون لبس، أمَّ

يصحُّ بحال، وفساد املعنى به يكفي إلبطاله.

وحلذف حرف العطف فوائد يمكننا أن نتبنيَّ شيًئا منها يف معاجلة بعض أبيات الصرييفِّ 
الَّتي استعمل فيها حذف حرف العطف:

يف قوله خياطب )حييى( ابن أخته اليتيم:  *

وام��رح ك�ع�ص�فور الص�باح الراق�ص املف�ت�تِِن

يطفر فوق النهر، فوق العشب، فوق الغُصِن)))

ي  العاطفة هنا يؤدِّ الواو  النهر وفوق العشب وفوق الغصن، وحذف  واملعنى: فوق 
البيت قبله إىل خلق جوٍّ من  الشاعر فيه ويف  الَّذي عمد  البيت  املعنى يف تركيب  جزًء من 
له من  بام  بالعصـفور،  والتشبيه  باملرح،  األمر  لذلك  فاسـتعمل  الراقصة،  الرسيعة  احلركة 
ة يف احلركـة فوق رقصـه وافتتانه، ثمَّ أتى يف بيت القصيد بالفعل )يطفر(  - والطفرة:  خفَّ
الوثب يف ارتفاع)2) -، فناسب هذا تتابع الظروف بال عطف؛ ألنَّ اإلتيان بحـرف العطـف 
يف البيت يبطـئ من حركـته وُيضعف الصورة فيه ويذهب بقدر غري يسري من املعنى املراد، 

فحذفه أجود. 

وقوله يف رثاء عيل أمحد باكثري:  *

ما احرتاقي، ما لوعتي، ما رثائي          غُر إحساس َمن ُأصيب بفجعه)))

احرتاقي  ما  يقول:  أن  يمكنه  وكان  رثائي،  وما  لوعتي  وما  احرتاقي  ما  واملعنى:     
)ما(  ر  ليكرِّ العطف  لكنَّه حذف حرف  ـ  أو غريه  مانع من وزن  بال  ـ  ولوعتي ورثائي... 
والرثاء(  واللوعة،  )االحرتاق،  الثالث  الكلامت  مع  عاماًل  التخصيص  أسلوب  وجيعل 

صدى ونور ودموع /0)1، و )حييى( املذكور يف القصيدة هو املستشار/ حييى قدري.  (1(
القاموس املحيط / باب الراء، فصل الطاء.  (2(

زاد املسافر /34.  (3(
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املصاب،  بعظم  إحسـاسه  من  مجيًعا  صدورها  عىل  للتأكيد  مقصود؛  التكرار  وهذا  سواء، 
ره،  بتأخُّ املتمِّ للمعنى فخيش أن يضُعف املعنى  ر ذكر باقي األسلوب  وألنَّ مجعها مًعا أخَّ

فأعانه حذف حرف العطف عىل تكرار )ما( وأداء املعنى بال ضعف.
وقوله يف رثاء أبيه:  *

ٌة ص�داقٌة          فقدُتا يف خفقة الشهيْق))) ٌة أخ��وَّ أب��وَّ
معنى  ا  الثالثة وكأهنَّ املعاين  الواو حشد  وأفاد حذف  ة وصداقة،  ة وأخوَّ أبوَّ واملعنى: 
م تغايرها إذا تعاطفت، فهو يريد أن يقول إنَّ أباه مجع الصفات الثالث  واحد، حتَّى ال ُيتوهَّ

بحيث صارت شيًئا واحًدا ال ينفصم. 
وقوله يف صورة احلسناء:    *

كم قلوٍب حوهلا من شوقها          تتجارى، تتهاوى، حترتق)))
   وقد بنيَّ حذف الواو العاطفة رسعة وصول القلوب إىل االحرتاق بال مهلة، ويصحُّ 
الثاين  الشطر  ُنطق  إذا  املعنى ويربزه  يبنيِّ  فالتنغيم  البيت،  االعتامد عىل األداء املرسحيِّ يف 

برسعة وبفصل كاللمحة بني األفعال الثالثة، وليس يصحُّ هذا إذا ُذكرت الواو.
ومن حذف )أو( يف شعره قوله:  *

م�ا أروع ال�ح�ي�اة أن ن�ظ�نَّ�ها ج�م�ي�ل�ْه
بالوهم، بالتفكر، باإلحياء، باملَخيلْه)))

واملعنى: بالوهم أو بالتفكري...، واالعتامد عىل التنغيم يف البيت واضح، لكنَّه التنغيم 
ي ما عليه:  بإبطاء إيقاع النطق، كام يقول املامطل بربود لصاحب احلقِّ الَّذي يسأله متى يؤدِّ
يف  يشيع  الَّذي  واالسرتخاء  اهلدوء  جلوِّ  مناسب  هنا  واإلبطاء  أسبوع،  بعد  غًدا..  اليوم.. 
ي معناه إذا قال: بالوهم أو بالتفكري أو باإلحياء  القصيدة ويف البيت، وال أظنُّ أنَّ التنغيم يؤدِّ

أو باملخيلة)4).

صلوايت أنا /3).  (1(
النبع /8).  (2(

السابق /75.  (3(
 ،59/ املسافر  زاد   ،88/ الرشوق  انظر:  أخرى،  مواضع  الصرييف  شعر  يف  العطف  حرف  حلذف   (4(

شهرزاد /54، نوافذ الضياء /35، النبع /59، صلوايت أنا /21.
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حذف )أن( املصدرية:

رد كثري يف العربيَّة، يقول  احلديث هنا عن حذف )أْن( يف غري املواضع القياسيَّة، وهو مطَّ
رد حذف )أْن( وإرادهتا«)1)، ومن شـواهده القرآنيَّة قوله تعاىل: ژہ   ابن يعيـش: »وقد اطَّ
ژۋ  ۅ  ۅ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھژ)2)، أي: أن أعبد، وقوله: 

ۉژ)3)، أي: أن يريكم.

ومن شواهده يف الشعر قول طرفة:
ِلدي؟))) ذا الزاجري أحرض الوغى          وأن أشهد اللذاِت هل أنَت ُمْ أال أهيُّ

  وقول عروة بن الورد:
فقالوا: ما تشاُء ؟ فقلُت: أهلو            إىل اإلص�باِح آَث�َر ذي أث�ي�ِر)))

فاملراد يف األبيات: أن أحرض الوغى، وأن أهلو.

ومن شواهده يف كالم العرب قوهلم يف املثل: )تسمع باملعيديِّ خرٌي من أن تراه()))، 
فاملراد: أن تسمع.

 وقد وقع خالف بني البرصيني والكوفيني يف عملها النصب مع حذفها، حيث يرى 
ا البصـريُّون  ون أنَّ )أْن( تعمل النصب يف الفعل املضارع مع احلذف من غري بدل، أمَّ الكوفيُّ
حينئذ  الفعل  نصب  ويكون  مرادة)7)،  كانت  وإن  الفعل  ارتفع  فت  ُحـذمِ إذا  ا  أهنَّ فمذهبهم 

ا)8). شاذًّ

ابن يعيش 28/4.  (1(
سورة الزمر، اآلية 4).  (2(
سورة الروم، اآلية 24.  (3(

رشح القصائد العرش /132، وانظر: الكتاب 99/3، أمايل ابن الشجري 124/1.  (4(
ديوانا عروة بن الورد والسموأل /32.  (5(

جممع األمثال 177/1.  (((
انظر: اإلنصاف 559/2.  (7(

جمالس ثعلب 317/1، و )ثعلب( إمام نحاة الكوفة، وهم عىل خالفه يف هذه املسألة، وانظر أيًضا:   (8(
رشح اجلمل البن عصفور 143/2، رشح الكافية للريض 82/4، رصف املباين /195.
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ج بالتفصيل عىل هذا اخلالف؛ ألنَّ الصرييفَّ مل يأت بـ )أن( حمذوفة ناصبة، بل  ولن ُأعرِّ
سار عىل األصل، واألبيات التي ورد فيها احلذف هي:

قوله:  *

يا ذابَل الزهِر لو أسطيُع واهَلفي            ُأحييَك بالدِم منِّي كنُت ُأحييكا)))

فاألصل: لو أستطيع أن أحييك، وقد سـار عىل القياس حيث رفع الفعل بعد حذف 
)أن( ولو أعمل فيه النصب لظهر عىل الياء، وهبذا احلذف صار الفعل املضارع وحده قائاًم 
ة  د احلدوث أقدر من املصدر عىل بيان شدَّ مقام املصدر، واملضارع بام فيه من داللة عىل جتدُّ
متنِّي  إىل  قصٌد  -وهو  )أسطيع()2)  إىل  )أستطيع(  ل  حوَّ وقد  الذابل،  الزهر  إلحياء  التمنِّي 
بني  يفصل  ال  إنَّه  ثم  املقام،  يطلبه  إجياز  وهذا  )أن(،  حذف  إىل  إضافة  الفعل-)3)  سهولة 
االسـتطاعة والفعل الَّذي متنَّاه سوى احلرسة للعجز )واهلفي(، فاملقام إذن ال حيتمل مزيًدا 

من الفصل بني التمنِّي وامُلتمنَّى، فال مكان لـ )أن( املصدريَّة يف هذا املوضع.

وقوله:  *

جدوُل الرمحِة فيِه               أوشَك اآلَن يغيُض)))

د، وقد سار فيه عىل  وحديث الشاعر هنا عن الكون العريض الَّذي ضاق بالبلبل املغرِّ
القياس حيث رفع الفعل بعد حذف )أن(، وداللة احلذف يرشدنا إليها الفعل )أوشك()5) 
ة  م الشاعر داللته تلك بإتيانه بـ )اآلن( -الدالَّ بام له من داللة عىل مقاربة احلدوث، وقد طعَّ
عىل الزمن احلارض- بعده، فلو أتى بـ )أن( بعد هذه الداللة عىل املقاربة الوشيكة لوقع يف 
بيان احلدث  ر  الداللة بل يؤخِّ اللفظ واملعنى؛ لتطويله الكالم بام ال يزيد يف  التناقض بني 

املراد، وهلذا حُسن حذفها وكان أكثر مناسبًة للمعنى.

األحلان الضائعة /78.  (1(
وذلك بحذف تاء االفتعال، وانظر أقوااًل أخرى يف: الدرِّ املصون 510/7.  (2(

انظر: التوجيه البالغي للقراءات القرآنيَّة /)24.  (3(
صدى ونور ودموع /2).  (4(

واقرتان الفعل بعد )أوشك( ب )أن( هو الكثري الغالب، انظر: رشح األشموين 278/1.  (5(
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وقوله:  *
وانقْل نقوَش الثوِب عنُه                إذا أردَت بِه َتباهى)))

عىل  ازدهى  الَّذي  الربيع  إىل  ه  موجَّ النجامت  من  صـادر  البيت  هذا  يف  واخلطاب 
الرياض، والضمري يف )عنه( عائد عىل ثوب احلسناء، وأصل الكالم: إذا أردت أن تتباهى 
به، واحلذف مل يقترص عىل )أن( املصدريَّة فحسب، بل امتدَّ إىل الفعل فحذف منه حرف 
املضارعة)2)، إذ األصل )َتَتباهى(، واملعنى: إذا أردت التباهي به، ولعيلِّ ال أبالغ إذا قلت 
قهام، فيمكن أن ُتقرأ  م اجلارَّ واملجرور عىل متعلِّ ة وقد قدَّ إنَّ الشاعر أراد إهبام العبارة، خاصَّ

اجلملة عىل وجهني: 
م  ه كالًما واحًدا، وهو رشٌط تقدَّ ل: عىل حذف )أن( املصدريَّة، فيكون الرتكيب كلُّ األوَّ

جواُبه، ويكون املعنى: إذا أردت أن تتباهى بثوهبا فانقل نقوشه عنه.
آخره  ة، واأللف يف  العلَّ مبنيٌّ عىل حذف حرف  أمر -  فعل  )تباهى(  أنَّ  الثاين: عىل 
هناية  أردت(  )إذا  فتكون  التخصيص،  إلفادة  واملجرور  اجلارَّ  عليه  م  قدَّ وقد   - لإلطالق 
ال  الربيع،  أهيا  َتباَه  بثوهبا  يقول:  أن  يريد  فكأنَّه  مستأنًفا،  كالًما  تباهى(  )به  وتكون  مجلة، 
عىل  وتفضيله  ثوهبا  حسن  بيان  يف  املقصودة  للمبالغة  مناسب  وهذا  وألوانك،  بزهورك 

الربيع وهبجته.
وقوله خياطب أمحد زكي أيب شادي:  *

أخي شاعَر النوِر.. ريُح الظالِم          ت�ح�اوُل ت�ط�ف�ُئ ما ُت�ش�ِع�ُل)))
وحلذف )أن( املصدريَّة بعد الفعل )حتاول( خصوصيَّة؛ فهو يضيف إىل معنى املحاولة 
هتا، ملجيء الفعل املقصود بالعالج بعد فعل املحاولة من غري فاصل  يه بالداللة عىل شدَّ ويقوِّ

بينهام، ومثل هذا البيت قوله:
حتاول موجُة النهِر          ُتناجي ذلك الزورْق)))

نوافذ الضياء /0).  (1(
هذا عىل مذهب الكوفيني، أما املرويُّ عن سيبويه فهو أنَّ املحذوف فاء الفعل، ُيراجع: رشح شافية   (2(

ابن احلاجب 290/3.
صدى ونور ودموع /181.  (3(

األحلان الضائعة /85.  (4(
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حذف همزة االستفهام:
ـت بأحكام، منها جواز أن حُتَذف، سواء  اهلمزة أصل أدوات االسـتفهام، وهلذا اختصَّ
مة عىل )أم( قول عمر بن  جاءت بعدها )أم( أو مل جتئ)1)، فمن شواهد حذفها وهي متقدِّ

أيب ربيعة:
فواهللِ ما أدري، وإينِّ حلاسٌب          بسبٍع رمن اجلمر أم بثامِن ؟)))

م عىل )أم(     فاملعنى املفهوم: أبسـبٍع رمني اجلمر أم بثامن؟ ومن حذفها من غري تقدُّ
قول الكميت:

طربُت، وما شوًقا إىل البيض أطرُب          وال لعًبا منِّي، وذو الشيِب يلعُب؟)))

واملراد: أَو ذو الشيب يلعُب؟

عنه  يعربِّ  أو  بالشعر)4)،  ه  خيصُّ فبعضهم  احلذف،  هذا  إىل  النحاة  نظرة  اختلفت  وقد 
باالضطرار)5)، مع أنَّه وارد يف القرآن الكريم واحلديث النبويِّ الرشيف ويف املأثور النثريِّ 

عن العرب.

مث)))،  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   نث  تعاىل:  قوله  يف  وارد  فاحلذف 
واملعنى: أَو تلك نعمة متنُّ هبا...؟ وكذلك يف قراءة ابن حميصـن)7) )أنذرهتم( يف قوله تعاىل: 
ژپ  پ  پ    پ      ڀ   ڀژ)8)، فاهلمزة مرادة يف اآلية، وورد احلذف كذلك يف قول 
َحَرْشُته؟)10)،  أنا  ُتْعلمُِمني بضبٍّ  املثل:  النبيِّ ^ للمَلك: »وإن زنى وإن رسق؟«)9)، ويف 

وغريها كثري.

مغني اللبيب /19.  (1(
ديوانه/209.  (2(

مغني اللبيب /19.  (3(
انظر: الكتاب 174/3.  (4(

انظر: املقتضب294/3، وابن يعيش154/8.  (5(
سورة الشعراء، اآلية 22.  (((

انظر: املحتسب 50/1.  (7(
سورة البقرة، اآلية ).  (8(

رواه البخاري 417/1 يف كتاب اجلنائز، باب يف اجلنائز ومن كان آخر كالمه... برقم 1180.  (9(
)10) جممع األمثال 172/1.
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ا الَّذين نظروا إىل كثرة الشواهد الواردة بحذف مهزة االسـتفهام فقد أجازوا حذفها  أمَّ
ال  منه  ُحذفت  ما  معنى  كان  إذا  اهلمزة  حذف  كُثر  وقد   « مالك:  ابن  يقول  االختيار،  يف 
يستقيم إال بتقديرها«)1)، وجواز حذفها يف االختيار مرويٌّ عن األخفش)2)، واختار املرادي 

رد إذا كان بعدها )أم( املتَّصلة؛ لكثرته نظاًم ونثرا«)3).  »أنَّ حذفها مطَّ

ذلك ال  اللغة، ألنَّ  إىل روح  وأقرب  أوَجه  االختيار  احلذف يف  بجواز  القول  ويبدو 
يتناىف مع شـرط احلذف وهو وجود الدليل والقرينة، وال وجه لتخصيصه باالضطرار مع 

وروده يف املنقول الصحيح ممَّا ال اضطرار فيه. 

وُيربمِز حذف مهزة االستفهام االعتامد عىل غري املنطوق يف إيصال الداللة حني حُتذف 
األداة الَّتي هي دليل عىل األسـلوب، وُيستعاض عن غياب األداة حينئذ بأحد أمرين:

نغمة األداء يف اإلنشاد، وهي أمٌر سياقيٌّ حميٌط بالنصِّ ال يمكن إغفاله؛ ألنَّ »العنرص   -1
األدائّي للغتنا عنرٌص حاكٌم للنظام«)4)، فال ُبدَّ من اعتباره واألخذ به، وليس غريًبا أن 

يكون التنغيم سبياًل للفهم النحويِّ يف لغٍة أساس اعتامدها عىل املشافهة)5).

يَّة؛ فهي بديل  عالمة الرتقيم الدالَّة عىل االستفهام، وهي قرينٌة ال تقلُّ عن األوىل أمهِّ  -2
يه  ت وسائل إبرازه وتلقِّ التنغـيم يف النـصِّ املكتوب، السـيَّام والشعر احلديث قد تغريَّ

فأصبحت -يف الغالب- تعتمد عىل الكتابة والقراءة، ال عىل اإلنشاد واالستامع.

نأيت إىل ذكر ما ورد من حذف مهزة االستفهام يف شعر الصرييف، وقد أحصيُت مخسة 
مواضع استعمل فيها احلذف، منها ثالثة مع )أم(، وهي:

قوله:   *
َتصُدُق عيني اليوَم فيام تراْه          أم ال ترى إال ُرؤى حاملِ؟)))

)1) شواهد التوضيح والتصحيح /87. 
)2) اجلنى الداين /35، وانظر: معاين األخفش 45/2)، )4).

)3) اجلنى الداين /35.
من وظائف الصوت اللغوي /112.  (4(

انظر: املرجع السابق /113.  (5(
الرشوق /)1.  (((
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مهزة  وحذف  عيني...،  أتصدق  واألصل:  ر،  التصوُّ لطلب  البيت  يف  واالستفهام     
ًدا بني  الكالم مرتدِّ يزيد يف داللته؛ ألنَّه جيعل  د  الشكِّ والرتدُّ دالٍّ عىل  االستفهام يف كالم 

ق اإلحساس باحلرية، وهذا مناسب للمعنى املراد. اإلخبار واالستفهام فيعمِّ

وقوله عىل لسان شهرزاد:  *

أع��ي��ُش؟ ال���غ���اِب  أم  ال��ق��رِص  يف  أن���ا 

وح�����وُش؟ أم  أن��������اٌس  وح��������وايلَّ 

ن���ق��وُش؟ أم  أراُه  م���ا  ودم��������اٌء 

ن�����ع�����وُش؟))) ت��ل��َك  أم  تلك  وم��ه��اٌد 

واملراد: أيف القرص أنا أعيش أم يف الغاب؟ أأناٌس حوايلَّ أم وحوش؟... وفائدة احلذف 
ب،  هنا أنَّه اخترص الكالم بحذف ما هو معلوم، وداللة االستفهام يف البيت التشبيه والتعجُّ
ا وإنَّام القصد إىل تشبيه القرص بالغابة، والناس الَّذين حول  فليس االستفهام يف البيت حقيقيًّ
شهرزاد بالوحوش، ونقوش القرص بالدماء، ومهاده بالنعوش، وإظهار العجب من كوهنا 

ع. هكذا عىل خالف ما هو ُمعتاد وُمتوقَّ

وقوله خماطًبا بنت صديقه الشاعر صقر القاسمي:  *

تس�بيحٌة أم ِش�عْر          ما قلِت يا ميسون؟)))

اجلمل  مبنيَّة عىل  فالقصيدة  احلال،  البيت عىل مقتىض  االستفهام يف     وحذف مهزة 
قرض  يف  مبتدئة  صغرية  فتاة  إىل  توجيهها  لتناسب  القوايف  عة  واملتنوِّ املخترصة  القصرية 
ة، وداللة االستفهام هي  الشعر، فاالختصار فيها مطلوب، ويف حذف اهلمزة طلب للخفَّ
)الشعر(  املشبَّه   قبل  )التسبيحة(  به  باملشبَّه  أتى  حيث  مقلوب،  تشبيه  أنَّه  ويبدو  التشبيه، 

إلفادة املبالغة يف مدح شعرها وأنَّه كالتسبيحة.

شهرزاد /24.  (1(
عودة الوحي /72.  (2(
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وجاء حذف مهزة االستفهام يف موضعني من غري )أم( بعدها، ومها: 

قوله:  *

يا أغاين الربيع، عندِك وزٌن          للنشيِد الذي ُتُنويَس وزُنْه؟)))

ة رغبته يف ما يسأل عنه  البيت عىل شدَّ والتقدير: أعندكمِ وزٌن... ؟، ودلَّ احلذف يف 
أغاين الربيع، فقد أراد أن يسأل من جهة، وخُيرب بوجود ما يتمنَّاه من جهة أخرى، فأخفى 
أسـلوب االستفهام بحذف اهلمزة ليضمن لنفسه بعًضا من الطمأنينة، كام نريد أن نسـأل 

أحًدا عن يشء وال نريده أن ينفي وجوده فنخاطبه بصيغة اخلرب ال االستفهام.

وقوله:  *

مسافٌر بال حقائْب ؟          عجيبُة العجائْب.. !)))

بإرادة االستفهام، بل حيتمل أن يكون خرًبا وأن يكون     والرتكيب وحده ال يقطع 
د كوَنه استفهاًما شيئان:  استفهاًما، وأكَّ

الرمز الكتايّب الَّذي هو من صنع الشاعر، حيث ُطبع الديوان يف حياته.  -1

قوله بعد ذلك:  -2

ال����س����ؤاْل... ب��م��س��م��ع��ي  رنَّ 

فابتسْمت

��اْل... محَّ ي��ا  ل:  للح��امَّ وقل��ت 

وحذف اهلمزة يف قوله )مسافر بال حقائب( نزوع بأسلوب الشعر إىل أسلوب الكالم 
ل الَّذي لو سأل نطًقا الستعمل  يَّة، فالسؤال صادر من احلامَّ املنطوق طلًبا إلضفاء الواقعيَّة الفنِّ

الصيغة نفسها.

األحلان الضائعة /20.  (1(
زاد املسافر /7.  (2(



املبحث الثالث
حذف األمساء

وفيه ثامين قضايا:

- األوىل: حذف عائد املوصول.

- الثانية: حذف املبتدأ.

- الثالثة: حذف اخلرب.

- الرابعة: حذف اخلرب يف باب )كان(.

- اخلامسة: حذف خرب )ال( املشبَّهة بـ )ليس(.

- السادسة: حذف خرب )ال( النافية للجنس.

- السابعة: حذف املفعول به.

- الثامنة: حذف املوصوف.
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حذف عائد املوصول:

فه ويتمُّ هبا معناه، سواء كانت ملفوظة أو  يلزم كلَّ موصول أن تكون بعده صلة تعرِّ
منويَّة، وُيشرتط يف هذه الصلة أن تشتمل عىل ضمري مطابق للموصول يف اإلفراد والتذكري 

ى هذا الضمري »العائد«، ووظيفته الربط بني املوصول والصلة)1). وفروعهام، وُيسمَّ

ُد عىل هذا العائد أحوال اإلعراب من رفع ونصب وخفض، والَّذي يعنينا يف هذا  وَترمِ
املقام هو حذف العائد املنصوب بالفعل؛ فهو الوارد يف شعر الصرييف.

ويتَّفق النحاة عىل جواز حذف العائد املنصـوب بالفعل، بل يوصف بأنه كثري)2)؛ وذلك 
ألنَّه يف موضع املفعول، إذ »املفعول كالفضلة يف الكالم وامُلستغنى عنه، فيسهل حذفه«)3)، 

: » وحذف العائد من الصلة إنَّام يقع باملنصوب املتَّصل غالًبا«)4). يقول ابن الشجريِّ

ألنَّ  الصـلة  من  العائد  حذفوا  »وإنَّام  فيقول:  احلذف  هلذا  تفسرًيا  يعيش  ابن  ويذكر 
)اّلذي( وما بعده من الفـعل والفاعـل واملفعول مجيًعا كاسٍم واحد، وكذلك كلُّ موصول 
كيشٍء  أشـياء  أربعة  يكون  وأن  االسم  استطالوا  م  فكأهنَّ واحد،  كاسـٍم  وصلته  هو  يكون 
الياء وقالوا:  فوه بحذف  اشـهيباب وامحريار فخفَّ كـام كرهوا طول  واحد، فكرهـوا طوله 
اشـهباب وامحرار، كذلك ملَّا استطالوا طول االسم بصلته حذفوا من صلته العائَد ختفيًفا، 
هو  ألنَّه  املوصول  حذف  إىل  سبيٌل  يكن  مل  إذ  الصلة  من  غريه  دون  الراجع  حذفوا  وإنَّام 
االسم، وال إىل حذف الفعل ألنَّه هو الصلة، وال إىل حذف الفاعل ألنَّ الفعل ال يستغني 

عنه، فحذفوا الراجع...«)5).

:  ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ومن شواهد هذا احلذف يف كتاب اهلل تعاىل قوله عزَّ وجلَّ
ۆژ)))، وقوله: ژ پ  پ  پ ژ)7)، والتقدير: بعَثُه، عملْتُه.

انظر: رشح األشموين 147/1 وما بعدها.  (1(
انظر: ابن يعيش 152/3، واملقرب 1/1)، وختليص الشواهد /1)1، واألشموين 1/)15.  (2(

ابن يعيش 152/3.  (3(
أماليه 8/1.  (4(

ابن يعيش 152/3.  (5(
سورة الفرقان، اآلية 41.  (((

سورة يس، اآلية 71.  (7(
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وقد ذكر النحاة جلواز حذف العائد املنصوب رشوًطا، هي)1):

ًنا للربط، بأن يكون ضمرًيا واحًدا ال بدَّ للصلة منه، فإن كان يف الصلة  أن يكون متعيِّ  -1
ضمري آخر عائد عىل املوصول مل جيز حذفه، فال جيوز احلذف يف مثل: جاء الَّذي رضبته 

يف داره.

أن يكون الراجع مّتصاًل ال منفصاًل؛ لكثرة حروف املنفصل وصعوبة تقديره.  -2

إالَّ  الَّذي ما رضبُت  (، فال جيوز احلذف يف نحو: جاءين  )إالَّ بعد  أالَّ يكون منفصاًل   -3
إيَّاه.

وقد استعمل الصرييف حذف عائد املوصول يف مواضع كثرية، فمنها:

قوله:  *
والذي حتِسب ماًء          إن�َّه ل�م�ع�ُة آِل)))

شخًصا،  منها  د  جرَّ الَّتي  لنفسه  البيت  يف  واخلطاب  ماًء،  حتسبه  والَّذي  فالتقدير:     
ره حائًرا ماضًيا يف الصحراء عىل غري هدى، وهو يائس من عثوره عىل واحة، ظمآن  وصوَّ
د  إىل نبع من املـاء الزالل، وال يرى غري السـراب املخادع، فأراد احتقار هذا الرساب فلم يورمِ

الضمري العائد عليه، أو ألنَّ ذكره يثري لديه األمل فآثر حذفه تفادًيا لذلك األمل.

وقوله:  *
الكتاُب الَّذي بعثِت دواُء          والدعاُء الَّذي دعوِت شفاُء)))

والبيت مطلع قصيدة ردَّ هبا عىل بطاقة وصلته وهو طريح أزمة قلبيَّة، جاء يف هذه البطاقة:

»إىل الشاعر رقيق القلب، عذب الصوت، مع متنِّيايت بالشفاء العاجل والعافية السابغة 
واحلياة املثمرة... جيهان السادات«.

ب /1)، ورشح الريض 109/3، واألشموين 159/1. انظر: ابن يعيش 152/3، واملقرَّ  (1(
صلوايت أنا /15.  (2(

عودة الوحي /)8.  (3(



(9

فقد أراد أن يبنيِّ شكره للسيِّدة األوىل واحرتامه ملا جاء منها، فاستغنى بذكر ضمريها 
الفاعل عن ذكر الضمريين العائَدين إىل الكتاب والدعاء، حيث تتضاءل قيمتهام بجانب 

قدرها، ثمَّ ألنَّ احتفاءه ليس هبام لكن بمن صدرا منها.

لب: د رشاد عبد املطَّ وقوله يف رثاء حممَّ  *

ُق))) يَت ما سدَّ الطريَق ومل تزْل          ُتعاين الَّذي ُيلقي احلقوُد امُلعوِّ ختطَّ

عىل  للرتكيز  ثمَّ  لالحتقار،  هنا  املوصول  عائد  وحذف  يلقيه…،  الَّذي  فاملراد:   
ق(، فهو األوىل بالبيان ألنَّه السبب يف املعاناة)2). امُللقي وصفته )احلقود املعوِّ

حذف املبتدأ:

َيعرمِض احلذف للمبتدأ، ويكون واجًبا يف مواضع، منها)3): 

ذمٍّ  أو  احلمد(،  أهُل  هلل  احلمد  )مثل:  مدح  د  ملجرَّ مقطوع؛  بنعـت  عنه  ا  خُمرَبً كان  إذا   -1
م )مثل: مررت بزيد املسكنُي(. )مثل: مررُت بزيٍد الفاسـُق(، أو تـرحُّ

بعد )سيَّام( إذا ارتفع االسم بعدها، نحو: والسيَّام زيٌد.  -2

الَّتي انتصبت توكيًدا لنفس اجلملة، إذا ُرفمِعت فعىل إضامر مبتدأ ال جيوز  يف املصادر   -3
إظهاره، نحو قوله تعاىل: ژ ىب  يبژ)4)، فلو قيل: صنُع اهلل، فاملعنى: ذلك صنُع اهلل، 

وال ُيذَكر املبتدأ.

ويكثر حذفه يف مواضع )5)، منها: 

زاد املسافر /)7.  (1(
انظر مواضع أخرى حلذف العائد املتَّصل املنصوب يف: األحلان الضائعة /20، 8)، الرشوق/)1،   (2(
21، 45، صلوايت أنا/49، 1)، 3)، 72، )11، عودة الوحي100، صدى ونور ودموع112، 

.17( ،135
انظر: ارتشاف الرضب 3/)108 وما بعدها.  (3(

سورة النمل، اآلية 88.   (4(
انظر: مغني اللبيب /822 وما بعدها.  (5(



70 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڇژ)1)،  ژ  يف جواب االستفهام، نحو قوله تعاىل:   -1
أي: هي نار اهلل.

وبعــد فــاء اجلــواب، نحــو قولــه تعــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٺٺژ)2) أي: فهــم   -2
إخوانكم.

لمِنَي ﴾)3) رُي اأَلوَّ وبعد القول، كقوله تعاىل: ﴿ َوَقاُلوا َأَساطمِ  -3

وبعد ما اخلرب صـفٌة له يف املعنى، كام يف قـول اهلل تعاىل: ژ ٱ  ٻژ)4).  -4

وجيوز حذفه إذا دلَّت عليه القرينة، وممَّا ُحذف فيه املبتدأ لقرينة يف القرآن:

ة قول اهلل تعاىل: ژ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ ژ)5) بالرفع، أي: موعظُتنا معذرٌة  - قراءة العامَّ
إىل ربِّكم.)))

فصالحه  أي:  ٹٹژ)7)،  ٹ   ٿ   ٿٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ژ  تعاىل:  اهلل  قول   -
ن حذَف املبتدإ دخوُل فاء اجلزاء عىل ما ال يصلح لالبتداء.)8) لنفسه، وقد حسَّ

ومنه يف الشعر:

 : - قول املنذر بن درهم الكلبيِّ

فقالت: حناٌن، ما أتى بك هاهنا؟          أذو نسٍب أم أنت باحليِّ عارُف؟)))

سورة اهُلَمَزة، اآليتان 5، ).  (1(
سورة البقرة، اآلية 220.  (2(

سورة الفرقان، اآلية 5.  (3(
سورة التوبة، اآلية 112.  (4(

بن  وطلحة  عمر  بن  وعيسى  عيل  بن  وزيد  عاصم  بن  حفص  وقرأ   ،1(4 اآلية  األعراف،  سورة   (5(
َرًة ﴾ بالنصب، انظر: الدر املصون 494/5، 495. مرصف: ﴿ َمْعذمِ

الكتاب 320/1.  (((
سورة اجلاثية، اآلية 15.  (7(

فة. ارتشاف الرضب 3/)108، والعبارة يف املطبوع )ما ال يصح لالبتداء(، وتبدو مصحَّ  (8(
خزانة األدب 112/2.  (9(
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والتقدير عند سيبويه: أمُرنا حنان، أو: ما ُيصيبنا حنان.)1)    

- قول املرقَّش األكرب:

ال يبع�د اهلل ال�ت�لبُّب وال�          غارات إذ قال اخلميُس: َنَعْم)))

أي: إذا قال اجليش: هذه َنَعٌم فاطلبوها.)3)  

وسمع سـيبويه »بعض العرب املوثوق به ُيقال له: كيف أصبحت ؟ فيقول: محُد اهلل 
وثناٌء عليه، كأنَّه حيمله عىل ُمضَمٍر يف نيَّته هو امُلظَهر، كأنَّه يقول: أمري وشأين محُد اهلل وثناٌء 

عليه«)4).

وقد استعمل حسن كامل الصرييّف حذف املبتدإ جواًزا يف مواضع ال تكاد حُتىَص من 
شـعره، ولكثرهتا سـأجتزئ بذكر بعض منها بام يكفي لبيان أغراض احلذف، فمنها: 

قوله يف رثاء أمحد شوقي:  *

�ع�ًة          من جانب الفجر تسم�����و يف قوافيها ُي�ص�غي فيس�م�ع أل�ح�اًن�ا ُم�وقَّ

رس�ال�ٌة م�ن وراء ال�غي���ب ه�ابطٌة          من ش�اع�ٍر خ�طرْت أش�ع�اُره ت�ي�ها)))

الشاعر  افرتض  ر  مقدَّ لسؤال  جواب  والبيت  األحلان(،  )أي  هي  ر:  امُلقدَّ واملبتدأ     
ي وأثار اهتاممه  ق املتلقِّ عة...( شوَّ ي، فإنَّه بعد أن قال )فيسمع أحلاًنا موقَّ وقوعه من املتلقِّ
ع: ما هذه األحلان ؟ فجاء اجلواب بحذف املبتدإ لتعجيل الفائدة الكائنة  فكان السؤال املتوقَّ

يف اخلرب )رسالة...(.

د مندور: وقوله يف رثاء الدكتور حممَّ  *

الكتاب 320/1.  (1(
ابن يعيش 94/1، ومغني اللبيب /84).  (2(

السابق.  (3(
الكتاب 319/1، 320.  (4(

الرشوق /73.  (5(
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ما يل أرى الصمَت قد غامت سحابُتُه          عى النفوِس وهذا الصوت مل ُيِب ؟
د الُلبِّ بي�ن الشكِّ وال�كذِب))) ح��ق��ي��ق��ٌة أن��ا م��ن ُدني��ا م��ت�اه�تِ�ه�ا          م�ش�رَّ

والتقدير: موُتك حقيقة...، وداعي احلذف العلم به لداللة املقام، ثمَّ ألنَّ ذكره غري 
مراد من الشاعر؛ فإنَّه أراد إنكار وقوعه الستعظامه إيَّاه، ويشهد لذلك قوله بعد البيت:

أينتهي يف رحاب الصمِت ذو قلٍم              ُم�ن�اه�ٍض ل�زم�اٍن ب�ائ�ٍد خ�ِرِب ؟!

اد: وقوله يف رثاء عبَّاس حممود العقَّ  *
أُه�نا الص�وُت الَّ�ذي ك�ان إذا          ما ارتقى املنرب قالوا: ليُث غاْب؟)))

َنه  تعيُّ يفيد  البيت  يف  اد  العقَّ إىل  به  املشار  املبتدإ  وحذف  غاب،  ليث  هذا  والتقدير: 
واشتهاره، فهو غنيٌّ عن الذكر، وفيه أيًضا إشعار بالتفخيم واإلكبار له.

ويف قوله:   *
جديٌر بأسمى التجالَّت ممَّن          يناجيَك يا بدر نجوى مالْك)))

والتقدير: أنت جدير، وحذف املبتدإ يف هذا املوضع مناسب ملعنى املناجاة، ففيه إحياء 
اجلدير  وحده  فهو  له،  إالَّ  يصـلح  ال  اخلرب  أنَّ  عاء  ادِّ وفيه  املبتدإ،  حذف  يناسبه  باهلـمس 

ت. بأسمى التجالَّ

وقوله يف العدوان الثالثي:  *
ها الغتيال الرشِق آراُب))) ق�ٌة          قد ضمَّ عجبُت للقوِم أطامٌع م�ف�رَّ

قة، وحذف املبتدإ يف البيت جعل اخلرب وكأنَّه وصف  والتقدير: أطامعهم أطامٌع ُمفرَّ    
م صـاروا أطامًعا خالصة - وهذا مناسب لبيان ما  ل )القوم(، وذلك يوحي باملبالغة - فكأهنَّ

ة وحقارة بسبب استيالء الطمع عىل طبعهم. فيهم من خسَّ

صلوايت أنا /43.  (1(

صلوايت أنا /87.  (2(
األحلان الضائعة /0).  (3(

صدى ونور ودموع /208.  (4(
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ة(: وقوله يف )غزَّ  *

س���ًة ال ُت�ه�اْن وح�قِّ ث�رًى ضمَّ من )هاشٍم(          ع�ظ�اًم�ا م�ق�دَّ

َلتخرُج منِك ج��ي�وُش اهل�داِة           ويبدُأ منِك انط����الُق العناْن

ف��ت�ق�ل�ُع م�ا خ�لَّف اإلن�جليُز           وُتطفُئ ما ُيوِقُد األم���ِريكاْن
رشاذُم قد ل�ف�ظت�ها ال�شعوُب           دعاها إىل َحْينِها جُم����رماْن)))

ويف  واألمريكان،  اإلنجليز  أي  )هم(  ر  املقدَّ فاملبتدأ  )رشاذم(،  قوله  يف  واحلذف     
حذفه قصد إىل اإلهانة، فكأنَّه ال يريد أن يدنِّس لسـانه بذكر الضمري العائد عليهم، ثمَّ ألنَّه 
ل بذكر الوصف الالئق هبم )رشاذم قد لفظتها الشعوب( إذا ما سأل سائل بعد  أراد أن يعجِّ

ذكرهم يف البيت السابق )وما اإلنجليز ؟ وما األمريكان ؟(.

حذف اخلرب:

الفائدة واخلرب  الفائدة بمجموعهام، فاملبتدأ معتَمد  املبتدأ واخلرب مجلة مفيدة حتصل   «
حملُّ الفائدة«)2)، واخلرب يف عالقة اإلسناد هو امُلسَند، والفرق بينه وبني املسند إليه أنَّ املسند 
املسند... بخالف  إليه فوق االحتياج إىل  »أْقَوم ركن يف الكالم وأعظمه، واالحتياج  إليه 

املسند، فإنَّه ليس هبذه املثابة يف االحتياج، فيجوز أن ُيرَتك وال ُيؤَتى به لغرض«)3).

وحلذف اخلرب مواضع جيب فيها ويلزم، هي:)4)

ًقا هبا عىل الوجود  إذا كان خرًبا ملبتدأ بعد )لوال( االمتناعيَّة حني يكون االمتناع معلَّ  -1
املطلق للمبتدأ، كام يف قوله تعاىل: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

ۇژ )5)، أي: لوال دفع اهلل موجود.

صلوايت أنا /55، )5.  (1(
ابن يعيش94/1.  (2(

ل/301. املطوَّ  (3(
انظر: رشح ابن عقيل 248/1، ورشح األشموين 205/1.  (4(

سورة البقرة، اآلية 251.  (5(
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ا يف اليمني، مثل قوله تعاىل: ژپ  پ  ڀ  ڀ   ڀژ)1)، أي:  إذا كان املبتدأ نصًّ  -2
َلعمرك قسمي.

بعد واو املصاحبة، مثل: كلُّ رجٍل وضيعته، أي: مقرونان.  -3

ت مسدَّ اخلرب، وهي ال تصلح ألن تكون خرًبا،  إذا كان املبتدأ مصدًرا، وبعده حال سدَّ  -4
مثل: رضيب العبد مسيًئا، ومثل ذلك نحو: أتمُّ تبييني احلقَّ منوًطا باحلكم، وأخطب ما 

يكون األمري قائاًم. 

دت قرينة لفظيَّة أو حاليَّة ُتغني عن  ويف غري املواضع املذكورة جيوز حذف اخلرب إذا ُوجمِ
م املعنى من غري ذكر اللفظ جاز  ذكره؛ ألنَّ األلفاظ إنَّام جيَء هبا للداللة عىل املعاين، فإذا ُفهمِ

أن ال ُيذَكر مع كونه مراًدا يف احلكم والتقدير.)2)

: ژڀ  ٺ   ومــن شــواهد حــذف اخلرب جــواًزا للعلــم به قــول اهلل عــزَّ وجــلَّ
هــا دائــم، وقوله تعــاىل: ژ ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ   ٺژ)3)، أي: وظـلُّ

لٌّ لكم. وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ)4)، أي: حمِ

ة: مَّ ومن شواهده يف الشعر قول ذي الرُّ

فيا ظبية الوعساء بن جالجٍل          وبن النقا آأنِت أم ُأمُّ ساملِ؟)))

فالتقدير: أأنتمِ أم أمُّ سامل أحسن؟)))

وقد استعمل الصرييفُّ حذف اخلرب يف املواضع اآلتية:

يف قوله خياطب أغاين الربيع:  *

سورة احلجر، اآلية 72.  (1(
انظر: ابن يعيش 94/1.  (2(
سورة الرعد، اآلية 35.  (3(

سورة املائدة، اآلية 5.  (4(
ة /7)7، وانظر: الكتاب 551/3، اخلصائص 458/2. ديوان ذي الرمَّ  (5(

أمايل ابن الشجري 3/2).  (((
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كلُّ هذا... والناُس بن مراٍح                 مس�تمدٍّ ح�ياَته ِمن م�راِحْك)))

واملعنى: كلُّ هذا حادث، واملشار إليه ما ذكره يف األبيات السابقة من استمتاع الناس 
بالربيع، فهم )يرشبون الرسور.. وهيرصون الغصون.. ويقطفون األزهار(، يف حني شاعرنا 
ه، فهو العاين الَّذي ال يتغريَّ حاله احلزين بتغريُّ األوقات )تطلع الشمُس  بعيد عن ذلك كلِّ
ْك(، وقد سُهل حذف اخلرب يف البيت ألنَّه يف  يف الصباح عىل العاين وتـمـيض أماَمُه كرواحمِ
النقط  املحذوف، ووضع  اخلرب  ينبئ عن  هذا(  )كلُّ  التنغيم يف  العاّم، وحقُّ  الكون  معنى 
مكانه تذكرٌي هبذا احلقِّ ملن يقرأ البيت، وقد أفاد حذفه االختصار، وله فائدة أخرى هي ما 
تارًة ومحله عىل  باملذكور، من محله عىل املحذوف  الفائدة  ا تكثري  بأهنَّ ون  البالغيُّ يعربِّ عنها 
بتقدير  إفادة احلدوث يف زمايَن املايض واحلارض -  غريه تارًة أخرى)2)، وذلك يوصل إىل 
اخلرب: حدث وحيدث -؛ لزيادة إيضاح التباُين بني حاله وأحوال الناس، ولو مل حيذف اخلرب 

الختصَّ بزمن واحد مذكور، وهذا ما ال يفي بغرض الشاعر.

ويف قوله:   *

البحرُ  هناك، وموُج البحِر          وسحُر الشاطِئ قد أغراْك)))

السابقة عليه،  البحر هناك، وقد حذف اخلرب لداللة اخلرب يف اجلملة  واملعنى: وموج 
فهو كبيت الفرزدق:

وليس قوُلك: َمن هذا؟ بضائرِه          الُعْرُب تعرُف َمْن أنكرَت والعَجُم

أي: والعجم تعرفه، وحذف اخلرب يف بيت الصـرييف أوَفق من ذكره؛ للعلم به، وألنَّ 
ذكره ال يزيد يف الداللة، فام دام البحر يف مكان فموجه معه بالرضورة، فاإلخبار عنه بأنَّه 

)هناك( يصبح من قبيل اإلطناب غري املفيد.

ويف قوله يف )ابتسامة(:  *

األحلان الضائعة /18.  (1(
انظر: مفتاح العلوم /99.  (2(

النبع /53.  (3(
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ا... كلُّ ختيُّالتنا الفساْح))) ا... كأنَّ كأنَّ

واملعنى: كلُّ ختيُّالتنا الفساح -عىل اتِّساعها- ممكنة وجائزة، والبيت ختام قصيدة شبَّه 
( إلفادة  ة تشبيهات، ويتآزر حذف اخلرب يف البيت مع حذف خرب )كأنَّ فيها االبتسامة عدَّ
ي ليشـارك الشاعَر إبداَعه بتخيُّل تشبيهات مناسبة لالبتسامة  العموم وإتاحة الفرصة للمتلقِّ

ة الداللة عىل املراد املحذوف. الرائعة، ويزيد التنغيم يف البيت من قوَّ

* ويف قوله:
أأنَت.؟! ال أنَت غُرُه            فأيَن يل ش�دُوك ال�ج�ميْل؟)))

ى عىل فراش  فاملعنى: أأنت هو ذلك الصادح...؟، والبيت من قصيدة يف فنَّان مسجَّ
املوت، وقد دلَّ عىل املحذوف قوله قبل البيت:

اُمه لل�م������دى ال�بعيْد أأن�َت ي�ا ص�ام�ًت�ا ت�ؤؤْب             أيَّ

الصادُح املرقُص القلوْب             الساحُر الفاتُن النشيْد ؟

 - الشـاعر  لساَن  عقَدْت  الَّتي  للدهشـة  تصويًرا  البيت  يف  اخلرب  حذف  أضاف  وقد 
به من البون الشاسع بني حال الفنَّان اأُلوىل وما آلت إليه وهو عىل فراش املوت - فَلم  لتعجُّ
الَّتي رسـمها حذف  ل للصورة  يسـتطْع أن يكمل سؤاله )أأنت... ؟(، وباقي البيت مكمِّ
اخلرب، حيث أنكـره )ال... أنت غريه(؛ لضـياع عالمته املميِّزة له )شدوه اجلميل(، والتنغيم 
البيت وكتابته، فرُياعى  ًة للصورة، فهو ُمراعى من الشاعر يف صناعة  يف البيت يضيف قوَّ

ب. أيًضا حني إنشاده بتنغيم الصوت يف )أأنت... ؟( ليحمل داللة الدهشة والتعجُّ

حذف اخلرب يف باب )كان(:
يذكر النحاة أنَّ حذف اخلرب يف باب )كان( ال جيوز إالَّ يف رضورة )3)؛ »ألنَّه عوض عامَّ 

اخرُتم منها من الداللة عىل احلدث«)4)، وجييزه بعضهم اختياًرا لقرينة.)5)

النبع /70.  (1(
الرشوق /77.  (2(

انظر: ارتشاف الرضب 1184/3.  (3(
رضائر الشعر /182.  (4(
مهع اهلوامع 1/)11.  (5(



77

بـ  وبعض النحاة خيصُّ )ليس( بجواز االقتصار عىل اسمها دون قرينة)1)؛ تشبيًها هلا 
)ال(، وقد حكى سيبويه قول العرب: »ليس أحٌد«، أي: ليس هنا أحد، وذكر أنَّ غرض 

احلذف التخفيف، واالستغناء بعلم املخاَطب بام يعني.)2)

ع يف غريها«)3)، فكام ورد قول عبد  ع يف خرب )ليس( قد »ُسممِ ُسممِ ولكنَّ احلذف كام 
ان: الرمحن بن حسَّ

�ئ�ي�ن�ا          فأما اجلوُد منك فليَس جوُد))) أال يا ل�ي�ل وي�حِك ن�بِّ

أي: فليس منك جود، أو: فليس عندك جود، ورد أيًضا قول الشاعر: 
فإن قصدوا ل�ُمرِّ احلقِّ فاق�ص�د          وإن جاروا فُجْر حتَّى يصروا)))

أي: حتَّى يصريوا تبًعا لك.

وسواء جاز حذف اخلرب اختياًرا لقرينة أو اختصَّ بالرضورة، وسواء اختصَّ احلذف 
بخرب )ليس( أو جاز يف خرب غريها، فال بدَّ من وجود القرينة الَّتي تدلُّ عىل املحذوف.

عىل  اعتامًدا  دة؛  متعدِّ مواضع  يف  وأخواهتا  )كان(  خرب  حذف  الصرييفُّ  استعمل  وقد 
ع باملعنى وال حيرصه يف  ي، أو خللق جمال احتاميلٍّ يتوسَّ كوهنا مفهومة من السـياق لدى املتلقِّ

دائرة ضيِّقة، وهذه هي املواضع:

قوله:  *
ه متٌع          ما كنُت أْس�ِعُد إالَّ َمن يناجيني))) أو كنُت... أو كنُت... ممَّا كلُّ

وال يمكن فهم البيت بمعزل عن سـياقه، فهو من قصيدة )الرغبات املقيَّدة( الَّتي يقول 
يف مطلعها:

اء 83/2. انظر: رشح التسهيل 358/1، ومعاين القرآن للفرَّ  (1(
الكتاب 2/)34.  (2(

ارتشاف الرضب1184/3.  (3(
ان/21، وانظر: رشح التسهيل359/1. شعر عبد الرمحن بن حسَّ  (4(

لعمرو بن األهتم يف املفضليات / 410.  (5(
األحلان الضائعة/81.  (((
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لو كنُت نسمة فجٍر يف الربيع ملا          مررُت بالروض إالَّ وهو يدعوين

ة نفسه وإبائه، فأتى فيها  ة عن عزَّ والقصيدة مبنيَّة عىل مثل هذا األسلوب، وهي معربِّ
ة افرتاضات )لو كنت نسمة فجر، زورق هنر، نجمة ليل، أثامر روض(، ثمَّ أراد أن يفيد  بعدَّ
ل  فتوصَّ ُمَتٌع(،  ه  كلُّ )ممَّا  ما شاء  ليتخيَّل  ي  املتلقِّ لعقل  الباب  ويفتح  عبارة،  بأوجز  العموم 

لغرضه بحذف خرب )كان(.

وقوله:  *
ق األحباُب عن أحباهبم          فإذا الَّذي كانوا رؤى وسناِن))) وَتفرَّ

العموم،  أفاد حذفه  وقد  )كان( شبه مجلة،  فاملحذوف خرب  فيه،  كانوا  الَّذي  واملراد: 
ي ما شاء، من اجتامع الشمل، والسعادة، وغري ذلك. ر املتلقِّ ليقدِّ

وقوله:  *
الركب أرسع يف املسر، ومل يَزْل           هذا احلزيُن اآلسُف اللهفاُن)))

واحلديث يف البيت عن نفسه، وهو يعربِّ فيه عن حزنه لفقده أصدقاَءه واحًدا بعد آخر، 
ا مل حيمِن وقت حلاقه هبم، وحذف خرب  واملعنى املراد: ومل يزل هـذا احلزين لفراق أحبابه حـيًّ
)مل يزل( هنا معتمد عىل املفهوم من السياق، حيث ال خيفى تقديره، لكّن احلذف يتميَّز عن 

ل فكره ويستدل عىل املحذوف. ي لُيعممِ الذكر باإلجياز، وإتاحة الفرصة للمتلقِّ

وقوله:  *
ذاك ذنب العرص الَّذي عايشوُه          حيث ما زال طائٌف من رؤاُه)))

   واملعنى: ما زال طائٌف من رؤاه كائًنا، موجوًدا، باقًيا يف عرصنا، والقصيدة يف رثاء 
صديقه الشاعر حممود غنيم، واحلديث يف البيت عن أصحاب الشعر القديم – والذي كان 

اد كثرة املديح يف شعرهم: غنيم يميل بأسـلوبه إليه – الَّذين عاب بعض النقَّ

صدى ونور ودموع /73.  (1(
السابق /312.  (2(

زاد املسافر /50.  (3(
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عيبهم – يف اعتقادهم – أن متادوا               يف م�ديٍح ف�ُأغ�ِرقوا يف دجاُه

وقد بنيَّ الصـرييف بقاء بعض من سـامت ذلك العرص يف املرثيِّ ممثَّاًل يف استعامله للمديح، 
لكنَّه املديح عن صدق، الصادر من أسري املعروف، فال نفاق وال رياء:

ما عى صاحبي ج�ن������اٌح إذا ما          ه�اج وج���داَنه ك�ري�ٌم رع�اُه

  ال ن�ف�اًق�ا.. وال ري�اًء.. ول�ك�ن          صدُق إحساسه الَّذي أوحاُه

يف  خفاء  فال  الكالم،  سياق  من  الفهم  عىل  معتمد  البيت  يف  زال(  )ما  خرب  وحذف 
االستدالل عىل املحذوف، ألنَّه يف معنى الكون العام.

حذف خرب )ال( املشبَّهة بليس:

وخربها  مرفوًعا  اسمها  فيأيت  عملها،  تعمل  ا  أهنَّ )ليس(  بـ  مشبَّهة  )ال(  بكون  ُيراد 
منصوًبا، وللنحاة يف عملها هذا العمل آراء:

ل: أنَّه خاصٌّ بلغة احلجاز دون متيم.)1) األوَّ  *

لْت -وليس ذلك باألكثر- بمنزلة ليس«)3)،  الثاين: أنَّه قليل)2)، يقول سيبويه: »وقد ُجعمِ  *
د: »وقد جُتَعل )ال( بمنزلة )ليس(؛ الجتامعهام يف املعنى«)4). ويقول املربِّ

الثالث: أنَّه » شاّذ، جييء يف الشعر فقط«.)5)  *
ا وال قياًسا.))) الرابع: أنَّ )ال( ال تعمل عمل )ليس(، ال شاذًّ  *

ن )ليس(«)7). ن يف الكالم كتمكُّ ته كانت )ال( »ال مُتكَّ واألوجه القول بأنَّه قليل، ولقلَّ

انظر: رشح األشموين 4/1)2.  (1(
انظر: ابن يعيش 108/1.  (2(

الكتاب 2/)29.  (3(
املقتضب 382/4.  (4(

الكافية 112/1، وانظر: خزانة األدب 7/1)4.  (5(
رشح الكافية للريض 1/))2.  (((

الكتاب 58/1.  (7(
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يكون  أن  يغلب  ولكن  واحلذف،  الذكر  هنا-  يعنينا  ما  -وهو  )ال(  خرب  يف  وجيوز 
حمذوًفا.)1)

ومن شواهد حذفه يف القرآن الكريم قول اهلل تعاىل: ژ گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ژ)2).

ومن شواهد حذفه يف الشعر قول سعد بن مالك:
َمن صدَّ عن نرانا          فأنا ابُن قيٍس ال براُح)))

أي: ال براٌح يل.

وقد سار الصرييّف عىل اجلائز الغالب يف خرب )ال( العاملة عمل )ليس(، فآثر احلذف؛ 
إجياًزا الئًقا بالشعر، وخدمًة للداللة، يف مثل قوله:

ا          عمين��������ا عنه يف الكوِن سيفنى الشعر لو أنَّ
((( ف�ال حس�ٌن وال متٌع          وال س��ح�ٌر ل�ُم�فْ��ت�نِّ

النفي  العاّم، والغرض  واملحذوف يف قوله )فال حسٌن وال متٌع(، وهو أشبه بالكون 
املتقدم لداللة  اتِّساعه، وقد يكون من حذف  القاطع لوجود احلسن واملتع يف الكون عىل 

املتأخر عليه .

* ويف قوله يرثي عزيز فهمي:
، ال ضعٌف وال استخذاء))) والنائُب احُلرُّ العقيدِة هاتًفا          باحلقِّ

عن  للمرثيِّ  تنزهًيا  احلذف  ل  فضَّ وكأنَّه  عنده،  استخذاء  وال  فيه،  ضعف  ال  فاملراد: 
اإلتيان بام يوحي بإثبات الضعف واالستخذاء له، ومثله قوله خياطبه:

مغني اللبيب /)82، وانظر: رشح األشموين 1/))2.  (1(
سورة البقرة، اآلية 254.  (2(

رشح ديوان احلامسة للمرزوقي/)50.  (3(
الرشوق /5، وقد وقع بقوله )الكون( يف سناد الردف.  (4(

صدى ونور ودموع /283.  (5(
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تسعى إىل اخلر العميم مطأطًئا          هاًما، فال زه�ٌو وال اس��ت�ع�الُء)))

أي: فال زهو فيك، وال استعالء لك.

ته:  ويف قوله يرثي قطَّ  *
ْم          ال خالٌق وال رجاْء))) كم أناٍس خربُتُ

والتقدير: ال خالق هلم، وال رجاء فيهم، ويف حذف اخلرب املحتوي عىل الضمري العائد 
عليهم إحياء باحتقار َمن كانت هذه صـفته من الناس، ال سـيَّام واملقام مقام تعداد ملحاسن 

ة عجامء. قطَّ

ويف قوله يرثي أباه:  *

طالت بخطوك الطريق يا أيب          طالت هنا بخطوك الطريْق
ال واحٌة، ال راحٌة، وال مدى          وال ُصوى ُتدِهُد الربيْق)))

والغرض الداللة عىل انتفاء كلٍّ من: الواحة، والراحة، واملدى، والصوى يف الطريق 
الَّتي  للصورة  إكامٌل  وحذفه  املحـذوف،  عىل  السـابق  البيت  دلَّ  وقد  أبوه،  سـلكه  الَّذي 

ل، حيث طال الطريق فاختفت معامله وانتفت فيه أسباب الراحة. رسـمها يف البيت األوَّ

ويف قوله مطلع قصيدة رثى هبا إبراهيم ناجي:   *
لَيْهنِك الصمُت، ال خوٌف وال أمُل          وال كفاٌح، وال جهٌد، وال سَقُم)))

صات احلياة وأكدارها، فينتفي  فهو يف البيت هينِّئه عىل حياته اجلديدة الَّتي ختلو من منغِّ
ال  يقول:  أن  حيتج  مل  ولذلك  قاطع،  بشكٍل  والسقم  واجلهد  والكفاح  واألمل  اخلوف  فيها 
خوف عليك، وال أمل لك...، فقد أقدره احلذف عىل نفي أشياء كثرية واإلتيان بستَّة معاٍن 

يف بيٍت واحد.)5)

صدى ونور ودموع /284.  (1(
صلوايت أنا /81.  (2(

السابق /1).  (3(
صدى ونور ودموع /293.  (4(

املسافر /42، شهرزاد /75، صدى ونور  زاد  بليس يف:  املشبَّهة  مواضع أخرى حلذف خرب )ال(   (5(
ودموع /29، عودة الوحي /)9.
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  حذف خرب )ال( النافية للجنس:
تفيد )ال( النافية للجـنس النصَّ عىل نفي اخلرب الواقع بعدها عن مجيع أفراد اجلنس)1)، 

( فتنصب املبتدأ وترفع اخلرب. وتعمل عمل )إنَّ

وحذف خربها جائز، يقول سيبويه: » كإضامرك إذا قلت: ال رجَل، وال بأَس، وإن 
أظهرت فحسن«)2)، ورشط جواز احلذف ظهور املراد لوجود القرينة، فإذا ُوجدت القرينة 
د بني اجلواز واللزوم عىل أساس اختالف هلجيٍّ بني أهل احلجاز حيث حُيذف  فاحلذف يرتدَّ
القرينة  انعدمت  إذا  ا  أمَّ يلزم احلذف وجيب)3)،  ء حيث  بكثرة، وقبيلتي متيم وطيِّ عندهم 
وخفي املراد فال جيوز حذف اخلرب، بل جيب إثباته عند اجلميع لعدم الدليل، وكذلك إذا 

ا وجب إثباته؛ »ألنَّ عموم النفي ال يدلُّ عىل اخلرب اخلاص«)4). كان اخلرب خاصًّ

وحلذف خرب )ال( النافية للجنس شواهد من القرآن الكريم، ومن الشعر، ومن كالم 
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ژ  العرب، فمن شواهده يف القرآن الكريم قوله تعاىل: 
ٺٺژ)5)، وكذلك يف قراءة ابن كثري وأيب عمرو))) قوله تعاىل: ژ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

ڱژ)7) بالنصب.

ومن شواهده يف الشعر قول ابن ميَّادة:
ا الصرُب عنها فال صربا))) أال ليت شعري هل إىل أمِّ معمٍر          سبيٌل فأمَّ

واألصل: فال صرَب يل.

ومن كالم العرب أهنم يقولون: ال بأس، يريدون: ال بأس عليك)9)، فيحذفون خرب 
)ال(.

انظر: حاشية الصبَّان 3/2.  (1(
الكتاب 279/2.  (2(

انظر: رشح الريض للكافية 259/1، رشح األشموين 1/)34.  (3(
ابن يعيش 107/1.  (4(

سورة البقرة، اآلية 197.  (5(
الكشف 305/1.  (((

سورة البقرة، اآلية 254.  (7(
شعر ابن ميادة /134.  (8(

انظر: أمايل ابن الشجري 5/2).  (9(
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النافية للجنس يف مواضع من شعره، فمنها  وقد استعمل الصرييف حذف خرب )ال( 
قوله:

فال نجوى وال شكوى          وال حراَن مل ينِم)))
  وداللة احلذف يف البيت تتَّضح إذا نظرنا إىل البيت السابق له وهو قوله:

ا          نس�ي�نا ثورة األملِ �عر لْو أنَّ س�يفَنى الشِّ
ة انعكسـت عىل معنى البيت     فقد حذف خرب )ال( فاخترص الكالم وأكسـب النفي قوَّ

ا وهو انتفاء النجوى والشكوى النتفاء الشعر. فربز املراد واضًحا جليًّ
وقوله:  *

ُقلها وحْسبي أن تقوَل          وال مالَم وال عتاْب)))
حيث حذف خرب )ال( يف قوله )ال مالم وال عتاب(، وقد أفاد حذف خربها - فوق 

ف؛ ألنَّه يستعجل جواب السؤال يف قوله: اإلجياز - العجلة والتلهُّ
أتالقيان عى الطريِق           أم افرتاٌق يف الشعاْب؟)))

فليس املقام مقام تؤدة وإطناب، ولو قال: ال مالم عليك، وال عتاب لك لكان خمالًفا 
للمعنى الَّذي اقتضاه املقام.

ويف قوله:  *
سحُر عينيِك هو الغالُب ال غالب غَرْه)))

فاملراد: ال غالب غرَيه كائٌن أو موجوٌد، وظنِّي أنَّه أراد أن يقول: ال غالَب غرُيه، لكنَّه مل 
يرد أن يقع يف اإلصـراف – بأن يأيت بقافية البيت مضمومة وهي يف سائر القصيدة مفتوحة 
ف منه،  – فساعده نظام اللغة عىل أن جيعل )غريه( صفة)5) وحيذف اخلرب، وهذا حسن ترصُّ

ودليٌل عىل مرونة نظام اللغة العربيَّة.

الرشوق /5.  (1(
النبع /15.  (2(

السابق /14.  (3(
صدى ونور ودموع /84.  (4(

هذا ما بدا يل، وجيوز أن تكون )غري( مبنيَّة عىل الفتح لكوهنا مضافة إىل مبنّي، يراجع: أحكام )غري(   (5(
وأوجه استعامهلا يف اللغة العربيَّة /49 وما بعدها.
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حذف املفعول به:

حذف املفعول به كثري)1)، وهو عىل رضبني)2): حذف اختصار، وحذف اقتصار.

ل: هو أن حيذف املفعول به من اللفظ مع كـونه مراًدا معًنى وتقـديًرا لداللة احلال  فاألوَّ
عليه)3)، والغـرض العامُّ من هذا الضـرب -كام تبني تسـميته- االختصار والتخفيف)4).

وما  فاملعنى:  ژ)5)،  ڦ  ڦ   ڦ    ڦ   ژڤ    : وجلَّ عزَّ  اهلل  قول  شواهده  ومن 
هداهم، فحذف املفعول لداللة احلال عليه؛ إجياًزا للعبارة، ولنكتة لطيفة أخرى هي إخراج 
الكالم خمرج العموم، أي أنَّ فرعون ال يتَّصف بصفة اهلداية البتَّة، ولو قال: )وما هداهم( 
ًدا بقومه، إذ حيتمل أن يكون هدى غريهم، لكنَّه قال: ﴿َوَما َهَدى ﴾،  لكان عدم اهلداية مقيَّ

أي: ما هدى أحًدا.)))

ي ومراد  والرضب الثاين: أن ال ُيذكـر املفعول ألنَّه غري مـراد، بأن ُيذكـر الفعل املتعدِّ
ض لذكر املفعول، فال  ث أن يقتصـر عىل إثبات معنى الفعل للفاعل من غري أن يتعرَّ املتحـدِّ
ي يف انعدام  ي كغري املتعدِّ ى حمذوًفا، ويف هذه احلال يصبح املتعدِّ ُيذَكر وال ُينَوى، وال ُيسمَّ

املفعول يف اللفظ والتقدير مجيًعا.)7)

وحلذف املفعول أغراض كـثرية قد جيتمع بعضها يف املوضع الواحد، ومن األغراض 
ما هو لفظّي، ومنها ما هو معنوّي، فمن األغراض اللفظيَّة:)8)

اإلجياز، كام يف قوله تعاىل: ژ ھ  ھژ)9).  -1

انظر: ابن يعيش 39/2، واملساعد 443/1.   (1(
السابق.  (2(

انظر: دالئل اإلعجاز /155، املساعد 443/1، معاين النحو 93/2.  (3(
انظر: ابن يعيش 39/2.  (4(

سورة طه، اآلية 79.  (5(

معاين النحو 39/2.  (((
انظر: دالئل اإلعجاز /154، ومغني اللبيب /797 وما بعدها.  (7(

املساعد 444/1.  (8(
سورة التغابن، اآلية )1.  (9(
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موافقة املسبوق للسابق، أي رعاية الفاصلة، كام يف قوله تعاىل: ژىث  يث   حج  مج        -2
مح  جخ  حخ  مخ ژ)1).

إصالح الوزن، كام يف قول الشاعر:   -3

وخالٌد حيمُد ساداُتنا          باحلقِّ ال حُيَمُد بالباطِل)))

أي: حيمُده ساداُتنا.

ومن األغراض املعنويَّة:)3)

العلم باملفعول املحذوف،كام يف قوله تعاىل: ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئژ)4).  -1

اجلهل به، مثل: ولدْت فالنة، واملتحدث ال يعلم أذكًرا ولدت أم أنثى.  -2

ۈ    ۈ   ژ  تعاىل:  كقوله  االختصار،  مع  التعميم  أي  مقصـود،  غري  التعـيني  كون   -3
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ)5).

تعظيم الفاعل، كقوله تعاىل: ژ حج  مج  جحمح ژ))).  -4

اخلوف من املفعول: كام يقول القائل: أبغضُت يف اهلل، وال يذكر َمن أبغضه خوًفا منه.  -5

اخلوف عليه: كام نقول: هوي فالٌن، وال نذكر من هويه خوًفا عليه.  -(

م إرادة غري املراد، كام يف قول البحرتّي: دفع توهُّ  -7

اٍم حزْزَن إىل العظِم))) ل حادٍث             وَس�ْورِة أيَّ وكم ُذدَت عنِّي من حتمُّ

سورة النجم، اآليتان 42، 43.  (1(
ب 84/1. لألسود بن يعُفر يف املقرَّ  (2(

انظر: املساعد 445/1، عروس األفراح 471/1، معاين النحو 94/2 .  (3(
سورة البقرة، اآلية 24.  (4(

سورة الفرقان، اآلية 19.  (5(
سورة املجادلة، اآلية 21.  (((
ديوان البحرتيِّ 394/2.  (7(
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»فإنَّه مل ُيفهم أنَّ املحزوز اللحم حتَّى ُعلم أن احلزَّ وصل إىل العظم، فلو قال: حززن 
اًل أنَّ املقصود اإلخبار بحزِّ اللحم من غري نظر إىل انتهائه إىل  اللحم لربَّام توهم السامع أوَّ

العظم«.)1)

وقد أبانت الشواهد واألمثلة السابقة عن كثرٍي من األغراض املعنويَّة حلذف املفعول، 
ًيا يف األصل؛ ألنَّ تقدير أيِّ  فاملفعول فيها » غري مراد، وال يصحُّ تقديره ولو كان الفعل متعدِّ
م، ومن أصول كالم العرب أنَّ اللفظ تابع للمعنى  مفعول مفسد للمعنى«)2) املراد من املتكلِّ

وخادم له)3)، فيمتنع ذكر املفعول ويلزم حذفه.

نأيت إىل ذكر ما وقع من حذف املفعول يف شعر الصرييف، وهذا بيانه:

يف قوله:  *
ا مل تشهد))) والبائُس احلراُن تشهُد عينُه          حسَن الوجوِد كأنَّ

وأخرج   ، الرويِّ حرف  عىل  حافظ  فقد  داللته،  د  وتتعدَّ لالختصار،  هنا  احلذف   
ا مل تشهد شيًئا قّط، فاحلذف زاد يف املعنى ما ال يدرك  الكالم خمرج العموم، فكأنَّه قال: كأهنَّ
اسـتلزام  البيت  ُتنَكر، ودليل احلذف يف  الَّتي ال  الكالم، وذلك من حماسن احلذف  بكثرة 
ا مل تشهد شيًئا من ذلك  مفعول الفعل السـابق، وهو )حسن الوجود(، فصار املعنى: كأهنَّ

احلسن، ثم إن الوقوف عىل )تشهد( مطلوب للقافية.

ويف قوله:  *
ر داٌء سُيضني))) وال تذُكريني إذا ما شعرِت          بأنَّ التذكُّ

د داللة احلذف  ، وتتعدَّ أيًضا لالختصار، والتقدير: سيضنيكمِ    وحذف املفعول هنا 
يرد  مل  فإنَّه  املحذوف؛  املفعول  احلرص عىل  ومنها   ، الرويِّ احلفاظ عىل حرف  فمنها  هنا، 

عروس األفراح 471/1.  (1(
معاين النحو 2/)9.  (2(

انظر: اخلصائص 215/1 وما بعدها.  (3(
الرشوق /20.  (4(

األحلان الضائعة /28.  (5(
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أن يوقع الضنى عليها ولو عىل الضمري العائد عليها، وهذا حال املحبِّ الصادق ولو كان 
مفارًقا، كذلك الوقوف عىل )سيضني( الزم من أجل القافية.

ويف قوله:  *
قُ�ْل�ها وح�ْس�بي أْن ت�ق�وَل          وال م�الَم وال ِع�تاْب)))

وهذا  للفاعل،  الفعل  إثبات  د  جمرَّ فالغرض  لالقتصار،  )تقول(  قوله:  يف  احلذف 
كأنَّه  البيت  يف  فهو  الفرصة،  فوات  وخوفه  الشاعر  استعجال  مع  لضيقه  املقام  يستلزمه 
الَّذي يرفل يف ثوب الشباب، يف حني بلغ شاعرنا املشيب  ى املخاطب ـ وهو حمبوبه  يرتجَّ

ـ ويستجديه الكالم ليقول كلمته باملوافقة أو الرفض إجابًة لسؤاله:
أتالقيان عى الطريِق أم افرتاٌق يف الشعاْب؟ )))

باجلواب  راٍض  فهو  القول،  حصول  د  جمرَّ يطلب  وإنَّام  بعينه  كالًما  يريد  ال  إذن  فهو 
إليه حذف  اه  أدَّ الذي  برونقه  البيت ويذهب  معنى  يفسد  القول  تقدير هلذا  كان، وأيُّ  ا  أيًّ

املفعول.

ويف قوله:  *
عاشُه الشعُب عى مرِّ األسى          غّصًة ُيسقى وناًرا يكتوهيا)))

واألصل: ُيسقاها، فحذف ما ال خيفى تقديره؛ لالختصار، ولضيق املقام، حيث ضاق 
به البيت عن أن يقول )يسقاها(.

ويف قوله:  *

الناس: ماتت شهرزاْد ! سيقول 

َمعاْد ألُف  هلا  وْهَي  مُتْت،  مل 

النبع /15.  (1(
السابق /14.  (2(

صدى ونور ودموع /)19.  (3(
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وراْد نيا  ال�دُّ ف  ط�وَّ ُحْل�ٌم  ه�ي 
ُتستعاْد))) س�حٍر  أنش��ودُة  وْهَي 

يف  الفعلني  إعامل  باب  من  وراْد(  نيا  الدُّ ف  طوَّ ُحلٌم  )هي  قوله:  يف  املفعول  وحذف 
ف الدنيا ورادها(، »وحذف املفعول كثري يف باب إعامل الفعلني«)2)،  مفعول؛ إذ املعنى )طوَّ

ژڭ    تعاىل:  اهلل  قول  يف  كام  األول،  الفعل  مفعول  الثاين  الفعل  مفعول  عىل  ودلَّ 
واحلافظات  التقدير:  ژ)3)،   ª ۆ  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

فروجهن، والذاكرات اهلل كثريا.

دة، فمنها: االختصار، ومنها: احلفاظ عىل  وداللة حذف املفعول يف بيت الصرييّف متعدِّ
، وإخراج الكالم خمرج العموم، فكأنَّه قال: راد مجيع آفاق الدنيا.)4) حرف الرويِّ

حذف املوصوف:

ام »كاليشء الواحد، من حيث كان البيان  األصل أن ُيذكر املوصوف مع الصفة؛ ألهنَّ
يف  نقص  أو  لبس  به  وقع  ربَّام  أحدمها  فحذف  جمموعهام«)5)،  من  حيصل  إنَّام  واإليضاح 

البيان.

عن  معه  ُيستغنى  »ظهوًرا  أمره  لظهور  املوصوف؛  حُيذف  األحيان  بعض  يف  ولكن 
األنواع«)7)،  من  نوًعا  خيصُّ  ا  »خاصًّ الوصف  لكون  أو  عليه،  الداللة  ة  لقوَّ ا  إمَّ ذكره«))) 
فحذفه يف مثل هذه احلاالت ال خُيشـى منه لبس، ولذلك جاز، وُيعربَّ عن حذفه  بـ )إقامة 
وحدها  بالصفة  منوًطا  املعنى  بيان  جيعل  املوصوف  حذف  ألنَّ  املوصـوف(؛  مقام  الصفة 

دون موصوف. 

شهرزاد /83.  (1(
أمايل ابن الشجري 2/)).  (2(
سورة األحزاب، اآلية 35.  (3(

انظر مواضع أخرى حلذف املفعول: صدى ونور ودموع /147، صلوايت أنا /84.  (4(
ابن يعيش 59/3.  (5(

املفّصل /151.  (((
األصول 2/3)4.  (7(
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ومن النحاة من جيعل حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه من خواصِّ لغة الشعر)1)  
يكاد  »القياس  ألنَّ  »قبيح«)2)؛  بأنَّه  يصفه  أو  ة-  قلَّ غري  من  الشعر  غري  يف  وقوعه  -رغم 
حيظره«)3)، وال شكَّ أنَّ قبح احلذف يصدق إذا أنقص من البيان أو أوقع يف اللبس واإلهبام، 
وسـيلة  يصبح  ألنَّه  حظر؛  وال  حينئٍذ  قبح  فال  عليه  الدليل  وقام  به  احلال  شهدت  إذا  ا  أمَّ
ف بأنَّه  لالختصار واالحرتاز عن العبث، ولذلك ُوصف حذف املنعوت بأنَّه كثري)4)، وُوصمِ

»جائٌز حسٌن يف العربيَّة ُيعدُّ من مجلة الفصاحة والبالغة«.)5)

ر أحد رشطني: وقد ذكر األشموين))) أنَّه جيب حلذف املوصوف توفُّ

ا كون املنعوت صاحًلا ملباشـرة العامل، كقوله تعاىل: ژگ  گ   گژ)7). إمَّ  -1

أو كون املنعـوت بعض اسم خمفوض بـ )من( أو )يف(، فمن املخفوض بـ )من( قول   -2
ا فريٌق أقام، ومن املخفوض بـ )يف(  ا فريٌق ظعن ومنَّ ا أقام، أي: منَّ نَّ نَّا ظعن وممِ العرب: ممِ

قول الراجز: 

تيثِم مل  قومها،  يف  ما  قلَت:  لو 
َي�ف�ُض�لها يف ح��َس�ٍب وميَس�ِم)))

أي: ما يف قومها أحد يْفُضلها.

ويربز دور التنغيم يف هذه املسألة، إذ ال مناص من الضغط عىل الصفة يف النطق؛ ليكون 
ا عن املوصـوف املحذوف، ومع أنَّه قد توجد أدلة أخرى ُتوحي باملحذوف إالَّ  ً التنغـيم معربِّ

ل عليها يف ذلك.)9) أنَّ التنـغيم هو الوسـيلة األوىل الَّتي ُيعوَّ

السابق، ورّس صناعة اإلعراب 284/1، وابن يعيش 59/3.  (1(
األصول 2/3)4، ورّس صناعة اإلعراب 284/1.  (2(

اخلصائص 2/))3.  (3(
رشح األشموين 328/2.  (4(

اج 1/)28. إعراب القرآن املنسوب للزجَّ  (5(
رشح األشموين 328/2.  (((

سورة سبأ، اآلية 11.  (7(
حلكيم بن معّية يف خزانة األدب 2/5)، 3)، وأليب األسود احلامين يف ابن يعيش 59/3.  (8(

انظر: من وظائف الصوت اللغوّي /)).  (9(
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وبحذف املوصوف وردت شـواهد كثرية من فصيح الكالم، فمن ذلك يف القرآن قول 
: ژگ  گ   گژ )1)، أي: دروًعا سابغات، وقوله تعاىل: ژ ہ  ہ    اهلل عزَّ وجلَّ
ة القيِّمة، فالوصف يف اآليتني خاّص، ولذلك ظهر أمره وجاز حذفه. ہژ)2)، أي: امللَّ

وإذا كان حذف املوصـوف كثرًيا فال شكَّ أنَّه يف الشعر أكثر؛ ألنَّه مظنَّة اإلجياز وتركيز 
الكالم، ومن شواهده يف الشعر:

قول النابغة الذبياين:
((( كأنَّك من مجال بني ُأقيٍش          ُيقعَقُع خلف رجليِه بشنِّ

أي: كأنَّك مجٌل من مجال بني أقيش. 

وقول سحيم بن وثيل الرياحي:
أنا ابُن جال وطاّلع الثنايا          متى أضِع العاممَة تعرفوين)))

أي: أنا ابن رجل جال، وغريها من الشواهد.

املفرد يف مواضع كثرية من شعره ألغراض  وقد استعمل الصرييفُّ حذف املوصوف 
دة، فمن ذلك: متعدِّ

قوله يف الشاعر التونيسِّ أيب القاسم الشايب:  *
أْرهَق اجلسَم ثائٌر          بْن جنَبْيِه ال ُيراْح)))

ا الغرض من  فاملراد: قلٌب ثائٌر، وتقدير املوصوف ال خيفى؛ فقد قال )بني جنبيه(، أمَّ
ق  ُيرهمِ ال  القلب  ألنَّ  القلب،  هذا  يف  )الثورة(  صفة  عىل  البيان  ز  يركِّ أن  أراد  فألنَّه  حذفه 

اجلسم إالَّ إذا كان قلًبا طموًحا ثائًرا، كام قال املتنبِّي:

سورة سبأ، اآلية 11.  (1(
سورة البينة، اآلية 5.  (2(

ديوانه /137.  (3(
األصمعيَّات /73.  (4(

الرشوق /87.  (5(
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وإذا كانت النفوُس كباًرا          تعبْت يف مراِدها األجساُم)))

ه: وقوله يف رثاء أمِّ  *
غارت األنُجم إالَّ خادًعا          حرَّ العقَل وأعشى األعُينا)))

م إرادة غري املراد، إذ لو قال: إالَّ نجاًم، فربَّام  واملراد: نجاًم خادًعا، وقد حذفه ليدفع توهُّ
ي أنَّ النجم بقي ليهديه ـ ألنَّ هذا هو األصل ـ فتضيع الصورة الَّتي إليها قصد،  م املتلقِّ توهَّ

فبادر بقوله )خادًعا( وترك إفهام املعنى للسياق.

وقوله يف رثاء صديقه األديب القاّص صالح ذهني:  *
ة ُمضِن))) حتَّى تغلَّب عاٍت          عى الفتوَّ

ليس  إذ  غرض؛  بذكره  ق  يتعلَّ ال  ألنَّه  املوصوف  حذف  وقد  عاٍت،  مرض  واملراد: 
كان  ملَّا  لكنَّه  ويميَته،  فتيًّا-  كان  إذا  سيَّام  -ال  اإلنسان  عىل  يتغلَّب  أن  املرض  يف  األصل 
ال  املرُض،  تغلَّب  فبها  موصوفها،  دون  الصفات  هذه  إبراز  اأَلْوىل  كان  وُمضنًيا(  )عاتًيا، 

بكونه مرًضا.

وقوله:  *
مل يْلَق إال خداًعا من ُمبْهَرجٍة          يبدو الشباُب رياًء يف تصابيها)))

باالحتقار  إحياء  حذفه  ويف  املحذوف،  تقدير  يف  خفاء  وال  ُمبهَرجة،  دنيا  واملراد: 
للموصوف )الدنيا املخادعة املتصابية(.

وقوله يف رثاء محاته:  *
سعْت بكم احلدباُء، ال املوُت راحٌم               أساَي، وال رقَّت ملدمعَي احلدبا)))

ديوانه /1)2.  (1(
صدى ونور ودموع /9)2.  (2(

السابق /301.  (3(
الرشوق /74.  (4(

صدى ونور ودموع /275.  (5(
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بدت  التي  الدابَّة  أو  األحدب،  مؤنَّث  واحلدباء:  النعش،  أي  احلدباء،  اآللة  واملراد: 
لبس؛  املوتى من غري خشية  آلة محل  معنى  استعملها يف  لكنَّه  حراقفها وعظم ظهرها)1)، 

اعتامًدا عىل موروٍث داليلٍّ يف البيت املشهور لكعب بن زهري:

كلُّ ابن أنثى -وإن طالت سالمتُه-           يوًما عى آلٍة حدباَء مموُل)))

السابقة  النامذج  ببيان  أمجلُت  وقد  املوصوف)3)،  حلذف  أخرى  مواضع  شعره  ويف 
أغراَض حذف املوصوف يف شعره، فباقي املواضع داخلة حتت أحدها.

لسان العرب )ح د ب(.  (1(
انظر: رشح قصيدة كعب بن زهري /245 وما بعدها، وتفسري اآللة احلدباء بالنعش أحد تفسريين.  (2(

 ،140/ ودموع  ونور  صدى   ،(8  ،58/ الرشوق   ،(2/ أنا  صلوايت   ،20/ الوحي  عودة  انظر:   (3(
.303
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حذف الفعل:

حذف الفعل جاٍر عىل احلكم العام للحذف: يمتنع بال دليل، وجيوز لدليل، وقد ذكر 
النحاة أنَّ الفعل جيوز أن ُيضمر لكون ماقبله ُيشعر به.)1)

ومن شواهد حذفه يف الشعر قول أيب صخر اهلذيّل:

أرى األياَم ال ُتبق���ي كرياًم          وال الُعْصَم األوابَد والنعاما
وال ِعل�جان ينتابان روًضا           ن�ض�ًرا نبُت�����ُه ُعامَّ ُت�ؤام�ا)))

ف )علجان( فاعل )يبقى( مضَمًرا؛ إلشعار )ُتبقي( به.)3)

كالمهم  يف  كُثر  قد  مثٌل  »فذا  سيبويه:  قال  ومتًرا،  كَلْيهام  العرب:  قول  شواهده  ومن 
ل، وُترك ذكُر الفعل ملا كان قبل ذلك من الكالم، كأنَّه قال: أعطني كليهام ومتًرا«.)4)  واسـُتعممِ

وُيذكر جلواز حذف الفعل مواضع، منها:)5)

إذا استلزمه فعٌل قبله، كام يف بيتي أيب صخر السابقني.  -1

إذا ُأجيب به نفي، كقول الشاعر:  -2
دُت ح�تَّى ق�يَل: مل يْعُر قلَبُه             ِمن الوجِد يشٌء، قلُت: بل أعظُم الوجِد))) جتلَّ

واملعنى: بل عراه أعظم الوجد.

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ژ  تعاىل:  قوله  يف  كام  ق،  حمقَّ استفهام  به  ُأجيب  إذا    -3
ۆ  ۈ  ۈژ)7)، أي: خلقهنَّ اهلل. 

انظر: رشح التسهيل 119/2، واالرتشاف 3 /1322.  (1(
ديوان اهلذليني 3/2)، والُعّم: النخل الطوال، والتوأم: ما ُولد مع غريه.  (2(

رشح التسهيل 119/2.  (3(
الكتاب 280/1، 281، وانظر: جممع األمثال 128/2، وُيروى: كالمها ومتًرا.  (4(

رشح األشموين 393/1.  (5(
ختليص الشواهد /478.  (((

سورة لقامن، اآلية 25.  (7(



9( 

وكام يف قول أيب ذؤيب اهلذيل:
أال هل أتى أمَّ احلويرث مرَسي؟          نعم، خالٌد إن مل تعقه العوائُق)))

أي: نعم، أتاها خالد.

ر، كام يف قراءة ابن كثري)2): ژ ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ   إذا أجيب به استفهام ُمقدَّ  -4
ڀ  ژ )3) بالبناء ملا مل يسمَّ فاعله، فكأنَّه قـيل: َمن يوحي ؟ فقيل: اهلُل.

السياق،  واقتضاه  القرينة  دلَّت عليه  إذا  املواضع  الفعل يف غري ذلك من  وقد حُيذف 
كام يف قول السيِّدة عائشة ريض اهلل عنها: » فام أستطيع أن أقضيه إالَّ يف شعبان؛ الشغُل من 

رسول اهلل ^«، أي: يمنعني الشغل من أجل رسول اهلل ^ .)4)

وقد جاء حذف الفعل يف شعر الصرييف يف عدة مواضع، منها:

قوله:   *
إىل وكرَك يا قلبي          ففي وكرَك أحالُمْك)))

   حيث حذف الفعل )اذهب(، ودلَّ عىل حذف الفعل رضورة وجود متعّلق للجارِّ 
ل،  الرتهُّ من  سـاملًة  ًة  دالَّ خمترصًة  اجلملة  جعل  املوضع  هذا  يف  الفعل  وحذف  واملجرور، 

وجعل تركيبها يبدو جديًدا غري ُمستهَلك.

ما جاء عىل شكل حوار بني شهريار وشهرزاد يف قوله:  *

ما الَّذي ساقِك يف هذا السعْر ؟

اهلج�ْر يف  ظاًل  ي�ب�ع�ُث  الَّذي 

ديوان اهلذليني 151/1.  (1(
الدّر املصون 538/9.  (2(

سورة الشورى، اآلية 3.  (3(
األثر رواه مسلم 802/2 يف كتاب الصيام، باب قضاء رمضان يف شعبان، برقم )114، وانظر:   (4(

رشح التسهيل 119/2. 
صدى ونور ودموع/28.  (5(
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للج�وِّ احلقْر ؟ الَّذي س�اقِك  ما 

الع�ب�ْر))) اجلوِّ  يف  ي�ن�ش�ر  الَّذي 

ق، والتقدير: ساقني الَّذي يبعث ظاًل  فقد حذف الفعل هنا ألنَّه إجابة لالستفهام املحقَّ
وساقني الَّذي ينرش... ومجال احلذف هنا ال خيفى؛ فبواسطته اخترص ما ال خيفى تقديره، 
واستطاع أن يناسـب بني الشـطرات فازدادت موسـيقيَّة األبيات، ولعلَّ ألسلوب احلوار 
دوٌر يف حذف الفعل هنا؛ ألنَّ احلوار جيعل بيان املعنى سجااًل بني املتحاوَرين، فاجلملة ال 
تنتهي بكالم أحدمها ولكنَّها متتدُّ وتطول بني كالمهام، فاملحذوف يف كالمه ُيفَهم من كالم 

اآلخر. 

قوله:  *

نفض الفجُر عليها          سحَرُه والصبُح برَشْه)))

  واحلذف يف هذا البيت الستلزام الفعل، فإنَّه ملا قال: نفض الفجر عليها سحره، أشعر 
بالفعل املضمر الذي ارتفع )الصبُح( فاعاًل له وُنصب )برَشه( مفعواًل له، فالتقدير: ونفض 
الصبح برشه، وقد صان حذُف الفعل الكالَم من الثقل؛ ألنَّ الفعل املحذوف معلوم بداللة 

القرينة والسياق.

حذف جواب الشرط:

وجيوز  اجلواب)3)،  عىل  يدلُّ  ما  اكتنفه  أو  عليه  م  تقدَّ إذا  الرشط  جواب  حذف  جيب 
حذفه يف غري ذلك إذا دلَّت عليه القرينة)4)، فـ »العرب حتذف جواب اليشء إذا كان معلوًما؛ 

إرادَة اإلجياز«.)5)

شهرزاد/59.  (1(
صدى ونور ودموع/52.  (2(

مغني اللبيب /849.  (3(
ل، واالرتشاف 1883/4، واملساعد 9/3)1. انظر: رشح املفصَّ  (4(

اء 3/2). معاين الفرَّ  (5(
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وبأنَّه   جيِّد«)1)،  »معروٌف  بأنَّه  به  للعلم  الرشط  جواب  عن  االستغناء  وُيوَصف 
»كثري«)2)، وهو أكثر من حذف فعل الرشط.)3)

وقد ورد حذف جواب الرشط للعلم به يف أفصح النصوص، فمن شواهد وروده يف 
: ژ جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حبژ)4) أي: فافعل،  القرآن العظـيم قول اهلل عـزَّ وجلَّ
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇژ)5) أي: لكـان هـذا  ژ   : وقوله عزَّ وجلَّ

القرآن)))، وعند ابن هشـام: مَلا آمنوا به)7)، بدليل قـوله عزَّ وجلَّ قبل اآلية: ژٹ  ٹ  
ڤژ)8)، ومنه قوله تعاىل: ژ ڱ  ڱ      ڱ   ں  ںژ)9)، أي: الرتدعتم وما أهلاكم 

التكاثر.)10)

ومن شواهد حذفه يف الشعر قول امرئ القيس:

ا نفٌس متوت مجيعًة           ولكنَّها نف�ٌس تس�اقُط أنفُ�سا)))) فلو أنَّ

فاجلواب املحذوف: لفنَيْت واسرتاحت)12)

ومن شواهد حذفه يف املأثور النثريِّ عن العرب ما ورد يف املثل من قول حاتم: لو ذات 
ر: النتصفت)14). سواٍر لطمْتني)13)، فاجلواب املقدَّ

املقتضب 78/2.  (1(
رشح الكافية الشافية 08/3)1.  (2(
انظر: رشح األشموين 9/3)2.  (3(

سورة األنعام، اآلية 35.  (4(
سورة الرعد، اآلية 31.  (5(

ابن يعيش 7/9.  (((
مغني اللبيب /849.  (7(

)8) سورة الرعد، اآلية 30.
)9) سورة التكاثر، اآلية 5.
)10) مغني اللبيب /849.

)11) ديوانه /87.
)12) ابن يعيش8/9.

)13) النوادر يف اللغة/ 270، وانظر: مجهرة األمثال193/2.
)14) ابن يعيش9/9.
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الصرييف، وهذا  ثالثة مواضع من شعر حسن كامل  الرشط يف  وورد حذف جواب 
بياهنا:

قوله من قصيدة مهداة إىل صديقه الشاعر أمحد زكي أيب شادي:  *

ة نفٍس مل تْن          عنده يوًما، وإن جلَّ الثمن))) وهو ذو عزَّ

وقد يبدو أنَّ )مل هتن( دليل اجلواب، فيكون اجلواب حمذوًفا وجوًبا، ويكون التقدير 
ة نفسه مل هتن(، لكنَّ اأَلْوىل باملعنى أن يكون اجلواب حمذوًفا بال دليل،  )وإن جلَّ الثمن فعزَّ
ة نفسه أجلُّ عنده وأعّز(، وهبذا فتح حذف جواب الرشط  وتقديره: )وإن جلَّ الثمن فعزَّ

ة اللفظ. جمااًل لغنى املعنى مع قلَّ

وقوله:  *

غفًرا هلم -يا رّب- لو أيقظوا          ضمَرهم أو عاجلوا الوْقرا)))

د صربي السوربوين، وقبله:  والبيت من قصيدة يف رثاء الدكتور حممَّ  

قد أنكر الغافون أسطورًة          تعيش يف دني�����اهُم َحْرَى

ى ! كم تق�تل الغْرُة أعالَم�ن��ا          وكم تدُّ األنفُس الَغْرَ

فيكون تقدير الكالم: لو أيقظوا ضامئرهم من غفوهتا أو عاجلوا الوقر يف آذاهنم     
لعرفوا قيمة هذا الرجل األسطورة، وقد أضاف حذف اجلواب إىل البيت شعوًرا باحلرسة 
لضياع قيمة هذا الرجل بني من أعمتهم الغرية وأرادوا حتطيمه، سوى إيصاله إىل اختصار 

اللفظ مع كثرة الفائدة.

وقوله:  *

�����ت األح���������الْم ل������و ص�����حَّ

الرشوق /27.  (1(
عودة الوحي /34.  (2(
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�����������������������اْم وع���������������ادت األيَّ

ت�����ص�����ف�����و ك����ام ك����ان����ْت)))

قْتهم شعب الليل، واأليَّام  والقصيدة -كام قال يف تقديمه هلا- حنني إىل رفاقه الَّذين فرَّ
االختصار،  مع  التعميم  الرشط  جواب  حذف  أفاد  وقد  العزيزة،  الذكريات  طوت  الَّتي 
للرشط  كوهنا  ويمكن  للرشط)2)،  جواب  تقدير  عن  فتستغني  للتمنِّي  )لو(  كون  فيمكن 

ن معنى السعادة واهلناء.  ر اجلواب املحذوف بأيِّ فعل يتضمَّ وُيقدَّ

خالصة:

بنوعيه  للحـذف  جديًدا  تعريًفا  مُت  وقدَّ احلذف،  حقيقة  ببيان  الفصـل  هذا  بدأُت 
النحويَّة  األغـراض  وبّينُت  ومزاياه،  احلـذف  قيمة  عن  ثُت  حتـدَّ ثمَّ  واجلائز(،  )الواجب 
ة احلذف، وختمت التوطئة ببيان  الَّتي اشـرتطها النحاة لصحَّ ة للحذف، والشـروط  العامَّ

صور احلذف وأنواعه.

كانت دراستي للحذف يف شعر الصرييّف يف أربعة مباحث: حذف احلركات، وحذف 
احلروف، وحذف األسامء، وحذف األفعال.

فدرست حتت مبحث حذف احلركات قضيَّتني:

راح  راح العالمـة اإلعرابيَّة يف املعتلِّ املنصـوب، حيث بيَّنت موقـع هذا االطِّ األوىل: اطِّ 	•
بكثرة،  ورد  حيث  عر  الشِّ سيَّام  وال  اللغوّي  املأثور  يف  ووروده  النحوّي،  النظام  من 
لُت القول يف آراء العلامء يف هذا االستعامل، حيث جعله بعضهم من الشـاّذ،  وقد فصَّ
ووسـمه بعضهم بالضـرورة، وقال البعض بكثرته يف الضـرورة والسـعة، وُروَي عن 
ة وسهولة النطق،  قه من اخلفَّ عر ملا حيقِّ بعضهم أنَّه لغة، وقد ارتبط هذا االستعامل بالشِّ

وكان واقًعا يف شعر الصرييّف يف أحد عرش موضًعا.

صدى ونور ودموع /)7.  (1(
يرى بعض النحاة أنَّ )لو( الَّتي للتمنِّي ال حتتاج إىل جواب، ُيراَجع: اجلنى الداين /288، مصابيح   (2(

املغاين /417.
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ن بالسكون، حيث ذكرت أنَّ احلديث عن الوقف  الثانية: الوقف عىل املنصوب املنوَّ 	•
ا  ق باإليقاع الَّذي يمثِّل مطلًبا أساسيًّ يف الشعر حديٌث عن القافية، وذلك يعني أنَّه يتعلَّ
بالسكون  الوقف  أنَّ  وبيَّنُت  أجله،  من  بمستوياهتا  اللغة  قوانني  يف  ص  الرتخُّ يمكن 
ن عدوٌل عن األصل االستعاميلِّ لغالب العرب لكنَّه نزوٌع إىل  يف حالة املنصوب املنوَّ
قها  األصل احلقيقيِّ يف الوقف وإىل هلجة ربيعة الَّتي متيل إىل التخفيف، والغاية الَّتي حيقِّ
اإلطالق،  إىل  التقـييد  من  ل  تتحوَّ ال  حتَّى  القوايف  عىل  احلفاظ  وهي  ٌة  موسـيقيَّ غايٌة 
بيَّنت مواضع وقوعها يف  ثمَّ  الظاهرة  اسـتعامل هذه  ما ورد من  ببعض  واستشهدت 

شعر الصرييّف.

ودرست حتت مبحث حذف احلروف أربع قضايا:

األوىل: حذف )قد( من مجلة احلال ذات الفعل املايض، حيث بيَّنُت اختالف النحاة يف  	•
ة وقوع املايض حااًل، وترجيح أدلَّة السامع والقياس لقول من مل  اشرتاط )قد( لصحَّ
يشرتطوها وهم الكوفيُّون واألخفش وابن مالك، وقد استعمل الصرييف هذا احلذف 
من  الفصيح  وأسلوب  الكريم  القرآن  ألسـلوب  متَّبٌع  األصل  عىل  سائٌر  أنَّه  ورأيت 

الشعر من غري تقديٍر وال تأويل.

الثانية: حذف حرف العطف، وفيها أوردُت شواهد استعامليَّة هلذا احلذف من حديث  	•
̂  ومن أشـعار العرب وأقـواهلم، وبيَّنت أنَّ بعـض العلامء راعـى هذه النصوص  النبيِّ
ا واسـتدلَّ  فأجاز حذف العاطف عند أمن اللبس، يف حني منعه بعضهم وجعله شاذًّ
الصرييّف،  أوردُت مواضع وقوع هذا احلذف يف شعر  ثمَّ  الطعن،  تسـلم من  مل  بأدلَّة 
إليها ذكر  ل  ُيوصمِ بالتنغيم، وأوصل إىل دالالت ومعاين ال  ارتبط هذا احلذف  حيث 

حرف العطف.

الثالثة: حذف )أن( املصـدريَّة، وكان احلـديث فيها عن حـذف )أْن( يف غري املواضع  	•
رٌد كثرٌي وردت به الشـواهد الفصيحة، لكن اختلف النحاة يف عمل  القياسـيَّة، وهو مطَّ
ل  ذه البصـريُّون، ومل أتوغَّ ون ونفـاه وشـذَّ )أْن( النصـب مع حذفها، حيث أثبته الكـوفيُّ
وبيَّنُت مواضع  الصرييّف،  ناصـبة يف شعر  لعدم وقوع )أن( حمذوفة  يف هذا اخلالف؛ 

حت أغراضه ومعانيه. احلذف يف شعره ووضَّ
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االسـتعامل  يف  احلذف  ورود  عن  فيها  ثُت  حتدَّ وقد  االستفهام،  مهزة  حذف  الرابعة:  	•
امُلستشَهد به، وإجازة بعض العلامء له يف االختيار وكون هذا أقرب إىل روح اللغة من 
حُت أنَّ حذف مهزة االسـتفهام إسقاٌط  عر، ووضَّ وصفه بالرضورة وقصـره عىل الشِّ
لألداة الدالَّة عىل األسلوب، وينوب عنها حينئٍذ نغمة األداء أو ما يقوم مقامها كعالمات 
الرتقيم، ثمَّ بيَّنُت مواضع احلذف يف شـعر الصرييف، حيث كان منها ما قصد فيه إىل 
د والشّك واحلرية، أو السـتبعاد  ترديد الكالم بني اإلخبار واالستفهام لتجسيد الرتدُّ
يَّة عىل  النفي يف اجلواب، ومنها ما كان احلذف فيه لالختصـار، أو إلضـفاء الواقعيَّة الفنِّ

عر بتقريب أسلوبه من أسلوب الكالم املنطوق.  الشِّ

ودرست حتت مبحث حذف األسامء ثامين قضايا:

بيَّنُت أنَّ صلة املوصول الزمٌة لتامم معناه، ومن  األوىل: حذف عائد املوصول، حيث  	•
ى  شـرطها أن تشـتمل عىل الضمري املطابق للموصـول الَّذي يربط بينه وبني الصلة، وُيسـمَّ
هذا الضـمري )العائد(، وترد عليه أحوال اإلعراب، وقد اتَّفق النحاة عىل جواز حذفه إذا 
ة رشوط، ووردت باحلذف شواهد فصيحة، ثمَّ بيَّنُت  كان منصوًبا، واشـرتطوا لذلك عدَّ
بعض مواضع حذف العائد يف شعر الصرييّف، حيث كان منها ما احلذف فيه لالحتقار، 

كر، أو إلفساح املجال ملا هو أوىل بالذكر. أو لتحاشـي األمل بسبب الذِّ

وشواهد  كثرته،  ومواضع  حذفه  وجوب  مواضع  بيَّنُت  وفيها  املبتدأ،  حذف  الثانية:  	•
للحذف من النصوص الفصـيحة، وقد كان هذا احلذف كثرًيا يف شـعر الصرييّف فبيَّنُت 
بعض مواضعه، حيث كان من أغراضه تعجيل الفائدة، والعلم باملحذوف، وتفخيمه، 

عاء أنَّ اخلرب ال يصلح إالَّ له، واإلهانة، وغري ذلك. وادِّ

الثالثة: حذف اخلرب، وبيَّنُت فيها أيًضا مواضع وجوب احلذف، وجوازه يف غري مواضع  	•
دت أغراضه  حُت أغراض هذا احلذف يف شـعر الصرييف، حيث تعدَّ الوجوب، ثمَّ وضَّ
بني االختصـار، وتكـثري الفائدة باملذكور، والعلم باملحذوف، والداللة عىل العموم، 
أغلب هذه  املحذوف يف  ينبئ عن  ممَّا  التنغيم واإلنشـاد  مراعاة  وغري ذلك، وكـانت 

املواضع.
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الرابعة: حذف اخلرب يف باب )كان(، وفيها ذكرُت اخلالف بني النـحاة يف حذف خرب  	•
ـه بالضـرورة، ومنهم من جيـيزه يف االختيار لوجود  )كان(، حيث كان منهم من خيصُّ
القـرينة، وبعضهم خيـصُّ )ليس( بجواز حـذف خربها، وقد استعمل الصرييّف حذف 
العموم  عىل  بالداللة  مرتبًطا  احلذف  وكان  كثرية،  مواضع  يف  )كان(  باب  يف  اخلرب 

وسهولة فهمه من السياق.

اخلامسة: حذف خرب )ال( املشـبَّهة بـ )ليس(، وقد بيَّنُت فيها معنى كون )ال( مشبَّهة  	•
حُت أنَّ خربها قد يكون مذكوًرا وقد يكون  بـ )ليس(، وآراء النحاة يف عملها، ووضَّ
شعر  يف  حذفه  مواضع  بعض  بيَّنُت  ثمَّ  االسـتعامل،  يف  حذفه  غلب  لكن  حمذوًفا، 

الصرييف، حيث حذفه لإلجياز، والحتقار املحذوف، ولغري ذلك.

السادسة: حذف خرب )ال( النافـية للجنس، حيث ذكـرُت فيها جواز احلـذف، واشرتاط  	•
ظهور املراد لوجود القرينة، فإذا ُوجَدت القرينة فاحلذف كثرٌي يف هلجة احلجاز، والزٌم 
يف هلجتي متيم وطيء، وإذا مل توجد القرينة فال جيوز احلذف، وكذلك إذا كان اخلرب 
من  شواهد  للحذف  وأوردت  اخلاّص،  اخلرب  عىل  يدلُّ  ال  النفي  عموم  ألنَّ  ا؛  خاصًّ
عر ومن كالم العرب، ثمَّ أوردت مواضع هذا احلذف يف شـعر  القرآن الكريم ومن الشِّ
ف، واحلفاظ  الصرييّف، وقد كان من أغراضه: تقوية النفي، واإلجياز، والعجلة والتلهُّ

عىل القافية.

حذف  رضبني:  عىل  وأنَّه  اللغة،  يف  كـثرته  بيَّنت  حيث  املفعول،  حذف  السابعة:  	•
اختصـار، وحذف اقتصار، وبيَّنت أنَّ حلـذف املفعول أغراض كـثرية لفظيَّة ومعنويَّة، 
ثمَّ أوردت بعض مواضعه يف شعر الصرييّف، وقد كان منها ما احلذف فيه لالختصـار، 
وإلخراج الكـالم خمرج العموم، وللحفاظ عىل حرف الروّي، وللحرص عىل املفعول 

املحذوف، ولضيق املقام وخوف الفوات، وغري ذلك.

وأنَّه  الصفة،  مع  املوصوف  ذكر  لزوم  أوضحُت  وفيها  املوصوف،  حذف  الثامنة:  	•
حُيذف يف بعض األحيان لظهور أمره، وبعض العلامء جيعل احلذف من خواّص لغة 
الشعر، وبعضهم يصفه بالقبح، وكالمها جمانٌب للصواب؛ لورود احلذف يف الشواهد 
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املعنى،  ووضوح  اللبس  أمن  باشرتاط  ينتفي  القبح  وألنَّ  عر،  الشِّ غري  من  الفصيحة 
ًرا حديًثا حلذف املوصوف وارتباطه بالتنغيم والضغط عىل الصفة يف  ثمَّ ذكرت تصوُّ
النطق، ثمَّ أوردُت بعض مواضع حذف املوصوف يف شعر الصرييّف، حيث كان من 
ق به  م إرادة غري املراد، واحتقار املحذوف، وكون املحذوف ال يتعلَّ أغراضه دفع توهُّ

غرض، أو كونه معلوًما، وغري ذلك.

ودرسُت حتت مبحث حذف األفعال قضيَّتنْي:

األوىل: حذف الفعل، وفيها بيَّنُت موقع هذا احلذف من نظـام اللغة، ومواضـعه مقرونًة  	•
بشواهدها، ثمَّ بيَّنُت مواضع حذف الفعل يف شعر الصرييف، مقرونًة بذكر أغراضها 

ودالالهتا.

بيَّنُت  ثمَّ  اللغوّي،  املأثور  يف  وكثرته  جوازه  فبيَّنت  الرشط،  جواب  حذف  الثانية:  	•
مواضعه يف شعر الصرييّف، حيث ورد يف ثالثة مواضع قمت ببيان دالالهتا.

ومن أهّم نتائج البحث يف هذا الفصل: أنَّ ظاهرة احلذف من الظواهر الكربى يف شعر 
دت صورها وأنواعها، وكثرت أغراضها ودالالهتا، وتدلُّ كثرة احلذف  الصرييف، حيث تعدَّ

يف شعر الصرييّف عىل أنَّه يميل إىل اإلجياز، ويتقن استعامله، وال يميل إىل اإلطناب.



الفصل الثاني
الـزيـادة

وفيه توطئة ومبحثان:

- املبحث األوَّل: زيادة حرف أحاديِّ البناء.

- املبحث الثاِني: زيادة حرف ثنائيِّ البناء.

   وُذيِّل بخالصة ألهمِّ نتائج البحث فيه .
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توطئــة

الزيادة املقصودة بالدراسة يف هذا الفصل هي الزيادة يف السياق النحويِّ وما ينتج عنها 
من معاٍن ودالالت، وليس املقصود الزيادة باملعنى الرصيفِّ الَّتي جتتمع حروفها يف قوهلم: 

)سألتمونيها(. 

حقيقة الزيادة:

املراد بكون عنرص من عنارص الرتكيب زائًدا أنَّه مل ُيؤَت به قصًدا إىل معنًى يف ذاته، بل 
ة واإلفادة«)1)؛  ل به إىل زيادة املعنى الكائن قبل وجوده، »فهو زائد عىل مطالب الصحَّ لُيَتوصَّ
ام ال يتوّقفان عىل وجوده، وحاصل وصفه بالزيـادة أنَّه زائٌد عىل األصـل »يف تأدية  أي أهنَّ

يه«.)2) العبارة ملثـل املعنى الَّذي ُأريَد هلا أن تؤدِّ

ويبدو سبب وصف عنرٍص بأنَّه زائد أنَّ األصل يف أجـزاء الكالم أن يكون هلا تأثريان: 
أحدمها يف املعنى واآلخر يف اإلعراب، فإذا فقدت أحدمها كانت زائدة.

يت )حروف الزيادة(، ومن إيصاهلا لزيادة املعنى  وبسبب زيادة املعنى وتوكيده هبا ُسمِّ
يْت )حروف الصلة(.)3) بفوائده ُسمِّ

قيمة الزيادة:

ليست الزيادة عبًثا، وليست نافلًة من القول وال خلًوا من الفائدة، فلو كانت كـذلك 
فهي  والفصحاء،  األنبياء  كـالم  ويف  ز-  امُلعجمِ اهلل  -كـتاب  الكـريم  القـرآن  يف  وقعت  ملا 
، لكنَّها فائدة عارضة، ال تغريِّ أصل املعنى احلاصل قبلها، بل ُتضيف  ُتفيد املعنى بال شكٍّ

إليه.)4)

البيان يف روائع القرآن 105/1.  (1(
من أرسار حروف اجلرِّ يف الذكر احلكيم /335.  (2(

ابن  انظر:  كويّف،  )الصلة(  و  برصّي،  مصطلح  )الزيادة(  و   ،4(3/4 للريض  الكافية  رشح  انظر:   (3(
يعيش 128/8.

انظر: رشح الكافية للريض 2/4)4، 3)4.  (4(
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فائدة الزيادة:

الفائدة الَّتي تضيفها حروف الزيادة عىل نوعني:

فائدة معنويَّة: 
هي تأكيد املعنى وتقويته.)1)

وفائدة لفظيَّة: 

يدخل فيها تزيني اللفظ، وكون زيادهتا أفصح يف بعض األساليب، أو هتيئتها الكالَم 
)اللفظيَّة  الفائدتان  جتتمع  وقد  ذلك،  غري  أو  السجع،  حتسني  أو  الشعر  وزن  الستقامة 
واملعنويَّة()2)، بل األصل أن جيتمعا، فالفوائد امُلدَرجة يف باب الفوائد اللفظيَّة ال ختلو من 
ة املعاين، فام زيد فيها زاد به معناها)3)، وال يصحُّ يف  فوائد معنويَّة ُتضمُّ إليها؛ إذ األلفاظ أدلَّ

كالم رشيف وجود تركيب ال غرض منه سوى تزيني اللفظ مثاًل.

التأكيد والتقوية  الـزيادة فوائَد معنويَّة أخرى سـوى  الَّذي تقع فيه  السـياُق  وُيضيف 
ُتسـتخَرج بالنظر يف الزائد والسـياق والعالقة بينهام، فاالقتصار عىل التأكيد والتقوية حجر 

ٌة ُتذَكر يف مواضعها. وتضييق، ولكلِّ حرٍف من حروف الزيادة فوائد خاصَّ

انظر: اخلصائص 284/2.  (1(
انظر: رشح الكافية للريض 2/4)4، 3)4.  (2(

انظر: اخلصائص 8/3)2.  (3(



املبحث األوَّل
زيادة حرف أحاديِّ البناء

وفيه ثالث قضايا:

األوىل: صرف ما ال ينصرف.  -

الثانية: زيادة )الباء(.  -

الثالثة: زيادة الالم.  -
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صرف ما ال ينصرف:

منه  املسلوب  هو  الرصف  من  فاملمنوع  التنوين،  به  ُيراد  نحويٌّ  مصطلٌح  الرصف 
التنوين.)1)

أحد  وهو  توكيد)2)،  لغري  ا  خطًّ ال  لـفًظا  االسـم  آخر  تلحق  سـاكنة  نون  والتنوين: 
ن. عالمات األسامء؛ إذ األصل يف األسامء أن ُتنوَّ

ى  وقد خالفت أنواٌع من األسامء هذا األصل –لعلل- فأصبحت ال تقبل التنوين، وُتسمَّ
)ما ال ينرصف( أو )املمنوع من الرصف(، لكنَّها وردت يف الشعر مرصوفة، ورصفها ردٌّ 
ل عىل احلقيقة)3)، وهلذا كان رصف املمنوع يف الشعر كثرًيا، بل » أكثر من  هلا إىل األصل األوَّ

أن حُيىص«.)4)

لبعض  لغٌة  االخـتيار  يف  مطلًقا  ينصـرف  ال  ما  صـرف  أنَّ  العلامء  بعض  ذكر  وقد 
ى قوَله وروُده يف بعض القراءات القرآنيَّة كام سيأيت، إالَّ أنَّ هذا يصلح  العرب)5)، وربَّام قوَّ
تفسرًيا وال يصلح قاعدة: يصلح تفسرًيا ألنَّ من الظواهر الَّتي اختصَّ هبا الشـعر ما ُيروى 
ا بني لغة  من هلجات بعض قبائل العرب، وال يصلح قاعدًة ألنَّ نظام اللغة العـربيَّة يقيم حدًّ
ز اخللط بينهام، ولو جـاز رصف املمنوع مطلًقا لكان هذا الباب  الشـعر ولغة النثر وال جيوِّ
عبًثا ال معنى له يف علم النحو، وهو ما ينفيه اهتامم النحاة هبذا الباب وإفراده بالتأليف لدى 

اج، فهذا يدلُّ عىل أنَّه جزٌء مهمٌّ من نظام النحو العريّب. بعضهم كالزجَّ

قويٌّ  سبٌب  له  يكون  أن  جيب  الشعر  غري  يف  الرصف  من  املمنوع  رصف  واستعامل 
العلامء جلوازه  الَّتي ذكرها  األسـباب  مقبواًل، ومن  اخلـروج عن مقتضـى األصـل  جيعل 

انظر: مهع اهلوامع 24/1، وقيل: إنَّ املمنوع من الرصف هو املسلوب منه التنوين واجلرُّ مًعا، وهو   (1(
قني أنَّ الصـرف هو التنوين،  خالف ال طائل حتته كام نقل السيوطي عن أيب حيَّان، ومذهب املحقِّ

رشح األشموين 133/3، وحني ُيطَلق )الرصف( فإنَّام ُيراد به تنوين التمكني.
وإالَّ  صـورهتا،  عىل  لكتابتها  نفي  اخلطِّ  يف  لالسـم  النون  حلاق  ونفي   ،27/1 األشموين  شـرح   (2(

فعالمات التنوين رموز كتابيَّة دالَّة عىل النون امللفوظة وإن اختلفت عنها يف الرسم. 
انظر: املقتضب 354/3، اخلصائص 344/2.  (3(

رضائر الشعر /24.  (4(
انظر: ارتشاف الرَضب 891/2، املساعد 44/3، رشح األشموين 174/3، اهلمع 37/1.  (5(
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وبعضه،  الكالم  بعض  بني  املناسبة  حتقيق  أي  التناسـب)1)،  الشـعر:  برضورة  وأحلقوها 
جوا عليه بعض القراءات القرآنيَّة، كقراءة نافع وأيب بكر وهشام والكسـائي)2) لقول  وخرَّ

اًل َوَأْغالاًل ﴾)3)، وقراءة نافع والكسائي )4): ژ   ۀ   ہ  ہژ)5). اهلل تعاىل: ﴿َسالسمِ

غ منها -إذ هو ممَّا أمجع  ًة قد ُفرمِ وإذا كان جواز رصف املمنوع من الرصف يف الشعر قضيَّ
عليه العلامء)))- فال يبقى لنا إذن إالَّ أن نبحث عن الوظيفة الَّتي يقوم هبا التنوين، والَّتي من 
كت هبذا التنوين، فإذا فهمنا وظيفته كان فهمنا  أجلها خالفت لغة الشعر لغة الكالم فتمسَّ

إضاءة تكشف عن القيمة الدالليَّة الَّتي يضيفها رصف املمنوع من الرصف.

ع بني قيم نحويَّة  وللتنوين -وهو قيمة صوتيَّة- عالقات وثيقة بقَيم أخرى كثرية، تتنوَّ
، وهلذا أعرض  ها تصبُّ يف املحيط الداليّل للنصِّ وقيم زمنيَّة وأخرى إيقاعـيَّة ونغميَّة، وكلُّ

شيًئا من تلك القَيم يف هذه الدراسة.

النغميَّة   فالدالالت  الزمنيَّة  الداللة  ثمَّ  للتنوين  النحويَّة  الدالالت  ببيان  وسـأبدأ 
واإليقاعيَّة)7)، فمن الدالالت النحويَّة:

التفريق بني النكرة واملعرفة:

تتجىلَّ فائدة التنوين يف الداللة عىل النكرة ومتييزها عن املعـرفة فيام ُيعَرف عند النحاة 
فاألسـامء  فـرًقا بني معرفتها ونكرهتا«)8)،  املبنيَّة  التنكري(، وهو«الالحق لألسامء  )تنوين  بـ 
ن إذا كان مدلوهلا نكرة)9)، وكـذلك  ن، وتنوَّ املختومة بـ )ويه( يكون مدلوهلا معرفًة إذا مل تنوَّ

انظر: رشح األشموين 172/3، مهع اهلوامع 37/1.  (1(
انظر: الدر املصون 10/)59.  (2(

سورة اإلنسان، اآلية 4.  (3(
انظر: البحر املحيط 397/8.  (4(

سورة اإلنسان، من اآليتان 15، )1.  (5(
انظر: اإلنصاف 493/2.  (((

من اإلنصاف أن أذكر أينِّ استفدت كثرًيا يف هذا الشأن من معاجلة أ.د / أمحد كشك هلذا املوضوع يف   (7(
كتابيه: اللغة والكالم /47 - 54، من وظائف الصوت اللغوي /13 – 15، فسائر كالمي هاهنا 

من فوائده.
رشح ابن عقيل 17/1.  (8(
انظر: الكتاب 199/2.  (9(
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أسامء األفعال )مثل: صه، ومه، وإيه، وأّف()1)، فإذا قلت: مررت بسـيبويه وسـيبويٍه آخر، 
ل الَّذي مل يدخله التنوين علٌم يعرفه السامع وينرصف ذهنه إىل شخصه حني  فاملراد باألوَّ
نكرة  لكنَّه  نفسه  االسم  حيمل  شخٌص  فهو  التنوين  دخله  الَّذي  الثاين  ا  أمَّ االسم،  يسمع 
غري معروف لدى السامع، وكذلك إذا استعملت اسم الفعل )مٍه( بالتنوين فهو نكرة تفيد 
ا )مه( بال تنوين فهو معرفة، وداللتها  الشيوع والعموم، وداللتها طلب الكفِّ مطلًقا، أمَّ

. طلب الكفِّ عن عمٍل معنيَّ

وهلذا التنوين فائدتان متالزمتان، واحدة معنويَّة دالليَّة، وأخرى نحويَّة تركيبيَّة:

1- فدخول التنوين يف مثل هذه األسامء قد محاها من اختالط داللتها بني النكرة )ما هو عاّم 
د(. وشائع( واملعرفة )ما هو خاّص وحمدَّ

2- ودخول التنوين أو عدم دخوله جيعل النظام النحويَّ يتعامل مع االسـم عىل حقيقته إذا 
ه وأحكامه يف الرتكيب وحتليل الرتكيب. ما كان نكرة أو معرفة، ويعطيه خواصَّ

اختزال الرتكيب واختصاره: 

يرد التنوين يف الرتكـيب عوًضا عن بعض عناصـره، فيمنحـه نوًعا من االختصار يرفد 
داللة الرتكيب ويضيف إليها، وتصبح داللة )النون( بدياًل لداللة حرف آخر، أو مرادفًة 

لداللة اسم، أو قائمًة بداللة مجلٍة كاملة.

عن  به  ُيستعاض  بأنَّه  توحي  والتسمية  العوض(،  )تنوين  النحاة  ه  سامَّ فيام  هذا  يربز 
حمذوف ويقوم مقامه، فهو من العنارص الَّتي تعني عىل إجياز احلذف بام له من فوائد وأرسار، 

ومواضع هذا التنوين ثالثة:

1- أن يكون عوًضا عن حرف، وذلك يف اجلمع الَّذي عىل وزن )َمفاعل( معتالًّ بياء قبلها 
كرسة)2)، مثل: جواٍر وغواٍش، فالتنوين يف هذا اجلمع عوض عن الياء املحذوفة)3)؛ إذ 

األصل: جواري، غوايش.

انظر: ابن يعيش 29/9.  (1(
رشح األشموين 147/3.  (2(

حه األشموين، انظر:  هذا عىل ما ُيرَوى عن سـيبويه واجلمهور، انظر: مغني اللبيب /)44، وقد صحَّ  (3(
رشح األشموين 147/3، 148، وانظر أيًضا: رشح الكافية للريض 134/1 وما بعدها.
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إذا ُقطعا عن  2- أن يكون عوًضا عن اسم مفرد، وهو الالحق للفظي )كّل( و )بعض( 
ڳژ)2)،  ڳ   ڳ   گڳ   گ     گ     ژگ   تعاىل:  قوله  يف  كام  اإلضافة)1)، 

وقوله: ژ ٻ  ٻ  پ  پپژ )3).

ة التنوين، حيث تصبح فيه النون  3- أن يكون عوًضا عن مجلة كاملة، وهذا املوضع يربز قوَّ
– وهي حرٌف مفرد – بدياًل عن إعادة مجلة كاملة بجميع عنارصها، واإلتيان بالتنوين 
بدياًل عن اجلملة ال يرضُّ باملعنى وال ينقص من الداللة، بل يساعد عىل حتقيق مناسبة 

الكالم ملقتىض احلال عند إرادة اإلجياز.

والتنوين الَّذي يأيت عوًضا عن اجلملة هو الالحق للظرف )إذ()4)، يف مثل قول اهلل عزَّ 
يَنئمٍِذ﴾ يساوي يف داللته:  : ژڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ)5)، فقوله: ﴿حمِ وجلَّ

حني إذ بلغت الروح احللقوم، ويتميَّز باإلجياز الَّذي هو من الفصاحة بمكان.

ة النحويَّة؛ ألنَّ )إذ(  وهذا التنوين جيعل الرتكيب ـ فوق اختصاره ـ موصـوًفا بالصحَّ
ل  ظرٌف ملا ُيستقَبل من الزمان ُتضاف أبًدا إىل اجلملة)))، فحني يقتيض املقام اإلجياز وال يتحمَّ

اإلتيان بجملة يأيت هذا التنوين عوًضا عن اجلملة ويستقيم الرتكيب.

التفريق بني االسم والفعل  أيًضا عىل قَيم نحويَّة تركيبيَّة أخرى، هي:  التنوين  ويدلُّ 
نه وثقل الفعل، وتشبيه ما ال ينرصف بالفعل يف ثقله، والتفريق بني  ة االسم ومتكُّ ببيان خفَّ

املفرد واملضاف.)7)

انظر: مغني اللبيب /)44، قال الشيخ خالد األزهري: » والتحقيق أنَّ تنوينهام تنوين متكني، يذهب   (1(
مع اإلضافة ويثبت مع عدمها »، الترصيح 1/)14، 147.

سورة الفرقان، اآلية 39.  (2(

سورة البقرة، اآلية 253.  (3(
انظر: مغني اللبيب /447.   (4(

سورة الواقعة، اآليتان 83، 84.  (5(
انظر: رصف املباين/148.  (((

اجي  انظر: الكتاب 20/1، 21، املقتضب 309/3، علل النحو /)45 وما بعدها، اإليضاح للزجَّ  (7(
/97 وما بعدها، رّس الصناعة 492/2، أرسار العربيَّة /)3، مسائل خالفيَّة يف النحو /83، 84، 

التبيني /173.
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ا الداللة الزمنيَّة الَّتي حيملها التنوين فهي: أمَّ

التفريق بني املاضي واملستقبل:

وهي من الدالالت الَّتي تبنيِّ قيمة التنوين ودوره الكبري يف الداللة، فإذا كان سلب 
التنوين قد شبَّه ما ال ينرصف بالفعل يف الثقل فإنَّ إثباته قد شبَّه املنرصفـ  يف بعض املواضع 
د من )أل( إذا دخله التنوين  ـ بالفعل يف محل داللة الزمن، يتَّضح ذلك يف اسم الفاعل املجرَّ
قاتٌل  )هذا  الرتكيبني  بني  الفرق  التنوين وأضيف، وهو  د عن  أو جترَّ الفعل،  وعمل عمل 
وأراد  د  توعَّ لكن  ـ  يقتله  مل  أنَّه  عىل  دليٌل  ل  األوَّ يف  فالتنوين  أخي(،  قاتُل  )هذا  و  أخي( 

املستقبل ـ، وحذف التنوين يف الثاين دليٌل عىل أنَّه قد قتله يف املايض.)1)

وهلذه الداللة جاز دخول ﴿ڻ﴾ يف قوله تعاىل: ژڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀژ)2)؛ ألنَّ التنوين يف ﴿ں﴾ جعل الكالم مستقباًل.)3)

والتنوين  أخي(،  قاتُل  )هذا  و  أخي(  قاتٌل  )هذا  الرتكيبني  بني  كبرٌي  الداليّل  فالفرق 
وحده حيمل عبء هذا الفرق الداليّل؛ حيث خفيت حركة االسم الواقع بعد الوصف، ربَّام 
لو ظهرت ـ مثل: قاتٌل زيًدا، قاتُل زيٍد ـ لكان التنوين مشـرتًكا مع حركة االسـم ـ بني كونه 
ا مع اإلعراب باحلروف  مفعواًل منصـوًبا أو مضـاًفا إليه جمـروًرا ـ يف بيان داللة الرتكـيب، أمَّ

ل ببيان املعنى. رة فالتنوين هو املتكفِّ أو باحلركات املقدَّ

ومن الدالالت النغميَّة:

قيام التنوين بوظيفة السكت:

يَّة السكت من حيث هو مظهٌر صويتٌّ جيب أن نضعه موضعه من نظام  ولكي ندرك أمهِّ
اللغة، فاللغة العربيَّة لغٌة تتَّخذ الوصـل بني الكلامت أصاًل)4)،وحال الوصل فيها »أعىل رتبًة 

انظر: تأويل مشكل القرآن /14.  (1(
سورة الكهف، اآليتني 23، 24.  (2(

انظر: األشباه والنظائر )/211، 212.  (3(
انظر: أرسار العربيَّة /39.   (4(
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ع للفائدة، والفائدة ال جُتنى من الكلمة الواحدة،  من حال الوقف؛ وذلك أنَّ الكالم إنَّام ُوضمِ
وإنَّام جُتنى من اجُلمل ومدارج القول«)1)، وهلذا اعُتربمِ الوقف عارًضا.)2)

ٍة كاإلنجليزيَّة  فاللغة العربيَّة ليس فيها وقٌف بني الكلامت كام هو احلال يف لغٍة أجنبيَّ
ة وتقوم بمطلب الفصـل  ق اخلفَّ مثاًل، ولتجنُّب الثقل كان ال بدَّ فيها من مظاهر صوتيَّة حتقِّ
قت هذه الغاية احلركاُت اإلعرابيَّة والتنوين، فاحلركات  بني الكلامت بداًل من السـكت، فحقَّ
ا التنوين فهو  اإلعرابيَّة املفردة بمثابة سكتة قصرية املدى؛ إذ هـي أبعاض حروف املـّد، أمَّ
ة«)3)، ومل يمنع اختالف الصـفة بني  بمثابة سـكتة أطول؛ ألنَّه » خفيٌف، يضارع حروف العلَّ
ب بينهام  حرف النون الصـامت وحروف املدِّ الصـوائت من هذه املضـارعة بينهام، والَّذي قرَّ

ٌة يف اخليشوم، وال معتمد له يف احللق.)4) أنَّ النون حرٌف مريٌح للجهاز الصويّت؛ فهو غنَّ

ة،  اخلفَّ الوصل هي:  التنوين يف  أسباب وجود  أنَّ  ابن جنِّي  يبنيِّ  السابقة  ولألسباب 
كات يف اإلدراج،ولذلك ُيسَتغنى عنه يف الوقف فُيحَذف)5)،  ن، والفصل بني املتحرِّ والتمكُّ
وُيقابل ابن األنباري بني التنوين واإلضافة من حيث إنَّ اإلضافة عالمة اتِّصال الكلامت 

والتنوين عالمة االنفصال بينها.)))

ومن الدالالت اإليقاعيَّة:

ة والتطريب: اخلفَّ

ث عن نوعني من التنوين هلام ارتباٌط  ة والتطريب فنحن نتحدَّ ث عن اخلفَّ وحني نتحدَّ
باإلنشاد والرتنُّم، ومها )تنوين الرتنُّم، والتنوين الغايل(، فقيمتهام إيقاعيَّة حيتاج إليها الكالم 
أنواع  يتَّسع لدخوهلام عىل سائر  النحويَّ  النظام  املوسيقّي )الشعر(، وهذه احلاجة جعلت 

اخلصائص 331/2.  (1(
انظر: اللباب 303/2.  (2(

بحروف  النون  لشبه  أوجه  بعدها  وما   438/2 اإلعراب  صناعة  رسِّ  ويف   ،35/ العربيَّة  أرسار   (3(
اللني.

انظر: أرسار العربيَّة /)3.  (4(
انظر: رّس صناعة اإلعراب 492/2.  (5(

انظر: اإلنصاف 493/2.  (((
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التنوين  لدخول  يتَّسع  العرويّض  النظام  وجعلت  باألسامء،  اختصاصهام  وعدم  الكلامت 
الغايل زيادة عىل وزن البيت بعد استيفاء أجزائه.

وإذا كان تنوين الرتنُّم والتنوين الغايل نوعني فهام يف النهاية نوع واحد؛ إذ ال خيتلف 
التنوين الغايل عن تنوين الرتنُّم إالَّ يف يشٍء واحد، هو أنَّ الغايل يدخل عىل القوايف املقيَّدة، 

بينام يدخل تنوين الرتنُّم عىل القوايف املطلقة.)1)

ث سيبويه عن وجوه القوايف يف اإلنشاد، فذكر أنَّ العرب إذا ترنَّموا يف اإلنشاد  وقد حتدَّ
ن؛ بغرض مدِّ الصوت، كقوهلم: ن وما ال ُينوَّ أحلقوا األلف والياء والواو ما ُينوَّ

قفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومنزيل)))

م  ا إذا مل يرتنَّموا فهم عىل ثالثة أوجه، منها ما ذكر أنَّه لناٍس كثري من متيم، وهو أهنَّ أمَّ
ة نوًنا  م أبدلوا مكان املدَّ ن، ملَّا مل يريدوا الرتنُّ ن وما مل ينوَّ ة النون فيام ينوَّ »يبدلون مكـان املدَّ

ولفظوا بتامم البناء وما هو منه، كام فعل أهل احلجاز ذلك بحروف املّد«.)3)

ويذكر ابن جنِّي أنَّ تنوين الرتنُّم »يلحق أواخر القوايف معاقًبا بام فيه من الغنَّة حلروف 
اللني«)4)، وما دامت غنَّة النون ملحـوظة فالغرض منه التطـريب كام ذكـر ابن يعيش، حيث 
ون الغنَّة يف كالمهم)5)، ومن فوائده أيًضا أن ُيستطاع الفصل به بني كلِّ  كان العرب يستلذُّ

بيتني حني مواصلة اإلنشاد.)))

وحلاق هذا التنوين للقوايف عى رضبن:)))

انظر: ابن يعيش 33/9، 34.  (1(
ديوان امرئ القيس /110، الكتاب 204/4.  (2(

الكتاب 4/)20، 207.  (3(
رّس صناعة اإلعراب 501/2.  (4(

انظر: ابن يعيش 33/9.  (5(
انظر: العمدة 311/2.  (((

انظر: رّس صناعة اإلعراب 501/2، ابن يعيش 33/9، 34، رشح الكافية للريض 45/1.  (7(
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م،  اًل له، وهو مطلق الرتنُّ اًم للبناء العرويضِّ ومكمِّ ل: أن يلحق القـوايف املطلقة متمِّ األوَّ
ا الثاين: ـ وهو املخصوص باسم )الغايل( ـ فيلحق القوايف املقيَّدة زيادًة يف آخر البيت بعد  أمَّ

له املعروفة باسم )اخلزم(. استيفائه مجيَع أجزائه، فهو يشبه الزيادة يف أوَّ
ل إنشاد بيت امرئ القيس: فمن أمثلة األوَّ

قفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومنزلِْن          بسقط اللوى بن الدخوِل فحومِلْن)))
وقول جرير:

أقيِّ اللوم عاذَل والعتاَبْن          وقويل إن أصبُت لقد أصاَبْن)))
وقول رؤبة:

ُتقَضْن والديوُن  أروى  داينُت 
بعَضْن))) ت  وأدَّ بعًضا  فمطلت 

وقول رؤبة أيًضا:
�ك أو عس�اَكْن))) يا أب�ت�ا ع�لَّ

ونالحظ يف هذه الشواهد أنَّ تنوين الرتنُّم قد دخل عىل االسم القابل للتنوين، واالسم 
املحىلَّ بأل، والفعل، والضمري.

ومن أمثلة التنوين الغايل إنشاد قول رؤبة:
وقاتم األعامق خاوي املخرتقْن
مش�ت�به األعالم مَلَّاع اخلف�ق�ْن)))

ي هذا النوع باسم )الغايل( ألنَّه دخل بعد الرويِّ دخواًل جاوز احلدَّ ومنع من  وقد ُسمِّ
الوزن)))، فالقاف يف بيت رؤبة هناية الوزن العرويّض، وال اعتبار للنون فيه، وسبب زيادهتم 

البيت يف ديوانه /110.  (1(
رّس صناعة اإلعراب 503/2، ابن يعيش 33/9.  (2(

ديوان رؤبة /79.  (3(
ديوان رؤبة /181.  (4(

السابق /104.  (5(
انظر: ابن يعيش 34/9.  (((
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الوزن، فلامَّ اعتادوه يف ما  إليه  م اعتادوا زيادهتا يف ما حيتاج  الوزن أهنَّ النون بعد متام  هلذه 
ل وزنه شبَّهوا ما ال حيتاج الوزن إليه بام حيتاجه فأحلقوه يف ما هو مستغٍن عنه.)1) يكمِّ

م »إذا أرادوا ترَك الرتنُّم  ويذكر اإلمام عبد القاهر أنَّ بني متيم يستعملون تنوين الرتنُّ
والغناء؛ ألجل أنَّ التنوين ليس فيه من االمتداد ما يف األلف وأختيها، وهو مع ذلك يشاكل 

حروف اللني ملا فيه من الغنَّة«.)2)

ي بذلك ألنَّ فيه ترك  ومعنى كالمه -وكالم سيبويه املذكور آنًفا- أنَّ تنوين الرتنُّم سمِّ
الرتنُّم لدى بني متيم، وذكر ذلك أيًضا ابن مالك)3)، وعىل هذا فتسميته بتنوين الرتنُّم من 
م بالنون وما فيها  ه الرتنُّ باب املتضاّد، أو عىل حذف املضاف )َترك(، أو يكون املثَبت يف حقِّ

. م بإطالق حروف املدِّ من غنَّة، واملنفيُّ الرتنُّ

ام: وممَّا سبق يمكن إجياز خصائص تنوين الرتنُّم والتنوين الغايل يف نقاط، وهي أهنَّ

ان باألسامء، بل يدخالن مجيع الكلامت. ال خيتصَّ  *

عة، فهام مرتبطان بالقافية. موضعـهام أواخر األبيات، وأواخر األشـطر املرصَّ  *

ال يدخالن يف حساب العروض أو صنعة الشعر.  *

مرتبطان باإلنشاد.  *

يدخالن مجيع أنواع القوايف بجميع حركاهتا.  *
الغرض منهام التطريب بغنَّة النون، والفصل بني األبيات.)4)  *

الرويِّ  يف  املدِّ  مقام  قائٌم  والغايل  املطلق،  الرويِّ  يف  باملدِّ  م  للرتنُّ بديٌل  م  الرتنُّ تنوين   *
املقيَّد.

انظر: رّس صناعة اإلعراب 503/2.  (1(
املقتصد 75/1.  (2(

تسهيل الفوائد /217.  (3(
ن  يقول بعض العلامء: الغرض من إحلاق التنوين الغايل الداللة عىل الوقف ألجل أنَّ الشعر مسكَّ  (4(
اآلخر، وهذا ال يتناىف مع ما ذكرت، ُيراجع: املقتصد 1/)7، جواهر األدب /5)1، خزانة األدب 

.79/1
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ُيعتربان من خصائص هلجة متيم.  *

وبعد هذا البيان لبعض خصائص التنوين وفوائده يربز سؤال: إنَّ تنوين املمنوع من 
الرصف يف الشعر مل خيصصه العلامء بأحد أنواع التنوين، فلم يقل أحٌد إنَّه – مثاًل – تنوين 
كات أو إلضافة تطريٍب بغنَّة النون، مل  ة والفصل بني املتحرِّ تنكري، أو تنوين متكني، أو للخفَّ
يقل أحٌد بيشٍء من هذا، فهل حيقُّ لنا أن نزعم أنَّ القيم الَّتي ثبتت للتنوين بجميع أنواعه تظلُّ 
فاعلة يف بنيته املعنويَّة العميقة حني استعامله يف الشعر عىل خالف األصل النثرّي ؟ وعىل 

هذا جيوز لنا أن نلمح آثار بعض تلك املعاين إذا اقتضاها السياق، وها هو بيت النابغة:

فلتأتينك قصائٌد ولتدفعن          جيًشا إليك قوادُم األكواِر

ر أنَّ  ال يمكن أن نقول إنَّه رصف )قصائد( ألنَّ ذلك جائٌز يف الشعر من غري أن نتذكَّ
يدعم  والتنغيم  املعنى،  د ذلك  يؤكِّ والتنوين  والعموم،  الشيوع  تدلُّ عىل  نكرٌة  اجلمع  هذا 
ه من النطق ليحيط بمعنى التكثري والتفخيم،  معنى الكثرة بمدِّ الكلمة وإعـطاء التنوين حقَّ
ًيا لداللة مجع الكثرة، إنَّ رصف املمنوع ما دام مستعماًل يف )فلتأتيْنَك  فيكون التنوين مقوِّ
قصائٌد( فهو جزٌء من سياق استعمل الشاعر فيه الالم ونون التأكيد اخلفيفة وأتى بصيغة 
هنا، فالتنوين عضٌو فاعل ال تقلُّ فائدته عن تلك العنارص بل يتآزر معها  منتهى اجلموع ونوَّ

لبيان املعنى. 

ته، ولكنَّه   نعم إنَّ رصف املمنوع رجوع لألصل، والرجوع لألصل ال ُيسأل عن علَّ
ينبغي أن ال خيلو من الفائدة؛ فهي الَّتي تفاضل بني استعاملني: ما هو عىل األصل، وما هو 
عىل خالفه، وقد قال النحاة يف حروف الزيادة إنَّ فائدهتا تأكيد الكالم وتقويته، فربَّام جاز 
لنا أن نقول ذلك يف تنوين املمنوع من الرصف؛ إذ هو يف حقيقته نون زائدة، فنستطيع أن 

نقول إنَّ من فوائده التأكيد والتقوية ثمَّ نبنيِّ ذلك التأكيد وتلك التقوية يف سياق وقوعه.

نأيت إىل ذكر ما وقع من رصف ما ال ينرصف يف شعر الصرييّف، وهذا بيانه: 

جاء لفظ واحد ممَّا هو عىل فعالن الَّذي مؤنَّثه َفعىل، وهو )هيامن( يف قوله:  *
يعيش يف األرض مأخوًذا بعامله          وهيجر األرض هيامًنا بأكوان)))

األحلان الضائعة /)1.  (1(
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م ال يؤنِّثونه عىل )َفْعىل(، بل  ورصف ما كان عىل وزن )فعالن( هلجة قبيلة )أسد(؛ ألهنَّ
ونه  ر فيقولون: عطشاٌن، وجيرُّ يؤنَّث عندهم بالتاء، فيقولون: عطشانة، وهلذا يرصفون املذكَّ

بالكرسة.)1)

والعجز،  الصدر  بني  التناسب  من  شيًئا  الصرييّف  بيت  يف  املمنوع  رصف  ق  حقَّ وقد 
وهيجر  العجز:  تركيب  يوازي  بعامله،  مأخوًذا/  األرض/  يف  يعيش  الصدر:  فرتكيب 
األرض /هيامًنا / بأكوان، وجميء )هيامًنا( يف مقابل )مأخوًذا( جيعل التنوين مستحسًنا من 

ٌة ووارٌد يف الشعر. أجل املناسبة، فضاًل عن كونه مقبواًل ألنَّه هلجٌة عربيَّ

ا ما يمثِّل ظاهرة يف شعر الصرييف فهو رصف ما كان عىل صيغة منتهى اجلموع، فقد  أمَّ
ها عىل وزن )مفاعل(، منها قوله: ر مع سبعة عرش لفًظا، كلُّ تكرَّ

أْت ظ�لم��ة ال�دَخْن ك��م ه�دم�ن��ا م��ع�ال�اًم          ضوَّ

وط���وي�ن�ا ص��ح�ائ�ًف�ا          بعد أن ِذْع������َن يف علْن

ووأدن����ا م��واه����ًب����ا          وْهي تزهو وترَجِحن)))

وقوله:  *

طاشت عقوٌل وضلَّت أنفٌس وبغْت          رشاذٌم من رشاِر اخللِق أوشاُب)))

وغريها)4)، وقد كان رصف هذا النوع من اجلمع مرتبًطا ببيان التكثري، فالتنوين فيها 
مساعٌد لداللة صيغة منتهى اجلموع)5)، ومفيٌد للمبالغة يف الوصف بالكثرة.

انظر: رشح الكافية الشافية 1441/3، ارتشاف الرَضب 2/)85، املساعد 9/3.   (1(
زاد املسافر/42.  (2(

صدى ونور ودموع /203.  (3(
انظر: األحلان الضائعة /54، نوافذ الضياء /)5، الشـروق /8، عودة الوحي /)2، 8)، صدى   (4(

ونور ودموع /99، 133، 259، 284، 289، 303.
وصـرف اجلمع املتناهي كثري، انظر: عبث الوليد /93، وقد ُروي عن األخفش أنَّ بعض العرب   (5(

يرصفون اجلمع املتناهي، ُيراَجع: ارتشاف الرضب 891/2، واملساعد 44/3.
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وممَّا جاء به الصرييف مرصوًفا: بعض أسامء األعالم، فمنها ما مل ُيقصد به الشخص بل 
الصفة، كرصف )قيرص( يف قوله يذكر مرص:

وكم طوت من جحفٍل حائٍر          من قيرٍص حيًنا ومن كسى)))

فاملراد القيرص باعتباره ملًكا للروم ال باعتبار اسم العلم، وكذلك )مارس( اسم الشهر 
يف قوله:

اح عرب اهلواْء))) يف مارٍس حن الربيع انتشى          بعطره الفوَّ
ى هبذا االسم.)3) فإنَّه مل يرد تعيينه، بل أراد أحد الشهور الَّتي ُتسمَّ

ومنها ما رصفه ألنَّه ال خُيشى من رصفه لبس، فالتنوين فيه ال يضفي شبهة التنكـري وال 
ي ينصـرف  يوقمِع يف اللبس؛ إذ هي أعالم متعيِّنة غري مشـرتكة، وإطالقها جيعل ذهن املتلقِّ

ـة( يف قوله: إليها ال إىل غريها، فمن ذلك )يسـوع(، و )مكَّ

أرٌض مشى فيها يسوٌع كام           متيش يُد اآليس لتشفي الضن�ا

ٌد م�ث�ل وض�يء ال�س�ن�ا)))   �ٍة          ممَّ وط�ار ف�ي�ها من ذرى مكَّ

و)يسوع( أيًضا يف قوله يف محاته:
با))) ُدها الرُتْ لت          إىل روضٍة ُيزكي ممَّ وزهرة خٍر من يسوٍع تنقَّ

و)آدم( يف قوله:
خياٌل من جنان اهلل          طاف بآدٍم يوما)))

عودة الوحي /37.  (1(
عودة الوحي /8.  (2(

نة، بل هو شائٌع يف مجيع هذا القبيل، ال ُيراد به  اسم الشهر وإن كان معرفة إالَّ أنَّه ليس بمعرفة معيَّ  (3(
ة 35/1، )3. واحد بعينه، انظر: احلجَّ

صلوايت أنا /114.  (4(
صدى ونور ودموع /)27.  (5(

السابق /92.  (((
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و )قابيل( يف قوله:
قابيٌل من قدم الدهِر          أوحى لبنيها بالغدر)))

و)شهريار( يف قوله:
ش��ه�ري�اٌر ع�اد ف�ي ثوٍب ج�دي�ِد          يا ليايل احلزن روحي ال تعودي)))

زيادة )الباء(:

العرب يف معانيها حتَّى وصلت أربعة  فها واتَّسعت  الَّتي كثر ترصُّ الباء من احلروف 
يريد  الَّتي  واملعاين  م  املتـكلِّ بأغـراض  الوفاء  عىل  قدرهتا  عىل  دليٌل  وهذا  معنى)3)،  عشـر 
من  أخواهتا  عن  النيابة  أو  ز  التجوُّ أو  احلقيقة  سبيل  عىل  هبا  ى  تؤدَّ كانت  سواء  تأديتها، 

حروف اجلّر.)4)

ومن املعاين الَّتي ترد هلا الباء: التوكيد، وهي الزائدة، ولزيادهتا مواضع ذكرها النحاة، 
منها: 

- مع الفاعل)5)، كام يف قوله تعاىل: ژپ  پ   ڀژ))).

- مع املبتدأ)7)، نحو: بحسبك درهم.

- مع اخلرب)8)، وهو نوعان:

غري موجب، تنقاس فيه زيادة الباء، كقوله تعاىل: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ)9).  -1

السابق /41.  (1(
شهرزاد /)3.  (2(

انظر: اجلنى الداين /)3 وما بعدها، مغني اللبيب /137 وما بعدها.  (3(
انظر: من أرسار حروف اجلّر يف الذكر احلكيم /5)1.  (4(

ابن يعيش 138/8، مغني اللبيب /144.  (5(
سورة الرعد، اآلية 43.  (((

مغني اللبيب /148.  (7(
السابق /149.  (8(

سورة البقرة، اآلية 74.  (9(



124

موجب، ُيتوقَّف فيه عىل السامع، كقول األخفش)1) بزيادهتا يف قوله تعاىل: ژٹ  ڤ     -2
ڤژ)2)، واأَلْوىل عند ابن هشام تعليق ﴿ڤ﴾ باستقراٍر حمذوف هو اخلرب)3).

قول  يف  وكام  یژ)5)،  ی   ی   ی   ژ  تعاىل:  قوله  يف  كام  املفعول)4)،  مع   *
النابغة اجلعدّي:

ن�حن بنو ضبَّة أص�ح������اب الفَلْج
نرضب بالسيف ونرجو بالفرْج )))

ـنـت(،  »وُتزاد قياًسا يف مـفعول )علمت(، و)عرفت(، و)جهلت(، و)سـمعت(، و)تيقَّ
و)أحسـست(«)7)، كـقوله تعـاىل: ژ ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ژ)8).

ان بن ثابت: »وقلَّت زيادهتا يف مفعول ذي مفعولني«)9)، كام يف قول حسَّ

اِم)1)) تبلت فؤادك يف املنام خريدٌة          تسقي الضجيَع ببارٍد بسَّ

مع اخلرب املنفّي بـ )ليس(، وُتزاد فيه كثرًيا)11)، كقوله تعاىل: ژڄ  ڄڄ  ژ)12).  *

مع اخلرب املنفّي بـ )ما()13)، كقوله تعاىل: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ)14).  *

انظر: معانيه 7/2)5، 8)5.  (1(
سورة يونس، اآلية 27.  (2(

انظر: مغني اللبيب /149.  (3(
ابن يعيش 138/8.  (4(

سورة مريم، اآلية 25.  (5(
اإلنصاف284/1، خزانة األدب 520/9.  (((

)7) رشح الكافية للريض 288/4.
سورة العلق، اآلية 14.  (8(

رشح التسهيل 154/3.  (9(
)10) ديوانه /214.

)11) انظر: املساعد 1/)28.
)12) سورة األعراف، اآلية 172.

)13) رشح الكافية للريض287/4.
)14) سورة البقرة، اآلية 74.
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الحتامل  موجب؛  الكالم  أنَّ  م  توهُّ دفع   « )ما(  و  )ليس(  خرب  يف  الباء  زيادة  وفائدة 
م«)1)،  ل الكالم، فيتومّهه موجبا، فإذا جيء بالباء ارتفع التوهُّ أنَّ السامع مل يسمع النفي أوَّ
ولذلك ال تدخل الباء يف خرب )ليس( و)ما( حني يكون موجًبا، نحو: ليس زيد إالَّ قائام، 

وما زيد إالَّ قائم.)2)

مع التوكيد بالنفس والعني)3)، مثل: جاء األمري بنفسه.  *

مع احلال املنفّي عاملها، كقول القحيف العقييّل:  *
فام رجعت بخائبٍة ركاٌب          حكيُم بن املسيَّب منتهاها)))

أبو حيَّان)7)،  ابن مالك)5) وابن هشـام))): فام رجـعت خائبًة، وخيـالفهام  فاملعنى عند 
هو  واملجرور  فاجلارُّ  خائبٍة،  »بحاجٍة  والتقدير:  املوصوف،  حذف  عىل  عنده  فالكالم 

احلال«)8).

- وُتزاد مع اخلرب التايل السـتفهاٍم بـ )هل()9) -ال مطلق االسـتفهام- لكنَّ ذلك »غري 
مقيس«)10)، ومنه قول الفرزدق: 

يقوُل إذا اقلوىل عليها وأقردْت          أال هل أخو عيٍش لذيٍذ بدائِم؟))))

()12)، كام يف قول الشاعر: - وتزاد قلياًل مع خرب )لكنَّ

مهع اهلوامع 127/1.  (1(
انظر: ارتشاف الرضب1215/3.  (2(

مغني اللبيب /150.  (3(
خزانة األدب 137/10.  (4(

انظر: رشح الكافية الشافية728/2.  (5(
انظر: مغني اللبيب/149.  (((

ارتشاف الرضب1220/3.  (7(
خزانة األدب 138/10، 139.  (8(

انظر: رشح الكافية للريض 287/4.  (9(
)10) اجلنى الداين/ 54.

)11) رشح التسهيل 383/1، واقلوىل: أي ارتفع، وأقردت: سكنت.
)12) انظر: رشح الكافية للريض 288/4.
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�ٍن          وهل ُينَكر املعروف يف الناس واألجُر ؟))) ول�ك�نَّ أج�ًرا ل�و ف�ع�ل�ِت ب�ه�يِّ

ل من )أن( وما بعدها الواقع يف حملِّ رفع)2)،  - وكذلك قلَّت زيادهتا مع املصـدر املؤوَّ
كام يف قول امرئ القيس:

ٌة          بأنَّ امرأ القيس بن متلك بيقرا ؟))) أال هل أتاه�ا وال�حوادُث مجَّ

وقد استعمل الصرييف زيادة الباء يف ثالث مواضع من شعره، اثنان يف خرب )ليس(، 
مت، وممَّا  وواحد يف خرب )ما(، وزيادة الباء مع )ليس( و )ما( كـثريٌة يف لغة العرب كام قدَّ
يبنيِّ حسن زيادهتا مع خرب )ليس( أنَّه ورد العطف عليه باجلرِّ مع كون الباء حمذوفة، كام يف 

قول زهري بن أيب ُسلمى:
بدا يَل أينِّ لسُت ُمدرَك ما مىض          وال سابٍق شيًئا إذا كان جائيا)))

ما  بمدرك  )لست  فيه  حيسن  موضع  هذا  »ألنَّ  االستعامل:  هذا  اًل  معلِّ جنِّي  ابن  قال 
مىض(«.)5)

وهذا بيان زيادهتا يف خرب )ليس(:

قوله يف رثاء شقيقته:  *
ها عْن االستالِب))) وتسلبنا األعزَّ وليس حرٌص          بامنع كفِّ

يمنعه من  أو  املوت  ر  يؤخِّ أنَّه ال يشء  د عىل  تؤكِّ البيت  الباء يف  الدنيا، وزيادة     أي 
إلفادة  ا  إمَّ نكرة،  )ليس(  باسم  إتيانه  البيت  يف  أيًضا  التأكيد  عىل  ويدلُّ  األحبَّة،  اختطاف 

العموم، أو عىل حذف نعت يفتح املجال لتقديره بحرٍص عظيٍم أو شـديٍد أو نحو ذلك. 

ف من أغصانه: وقوله خياطب زهًرا ُقطمِ  *

خزانة األدب 523/9.  (1(
انظر: رشح الكافية للريض 288/4.  (2(

ديوانه /2)، واخلزانة 524/9.  (3(
ديوانه /107.  (4(

اخلصائص 424/2.  (5(
صدى ونور ودموع /241.  (((
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�ُب�ك األك�م�ام م�ن�ط�ب�ق�اِت نجوَت من القيد امل���ذلِّ ومل تُعْد          تُ�ح�جِّ
فِطر عن محاك اآلن، لسَت بنائٍل          خالًصا، وما األغصان غر محاِة)))

والتوكيد هنا أوصل الشاعر إىل غايٍة يريدها هي إحداث املفارقة واملفاجأة، فقد أوهم 
بنائٍل  )لست  بقوله:  فاجأه  ثمَّ  ًقا(  مرهمِ قيًدا  األغصان  تفكريه )يف كون  بموافقته يف  الزهر 
د بزيادة الباء مع اخلرب لُيحدث وقًعا أشدَّ تأثرًيا ومفاجأة  خالًصا( عىل هذا األسلوب املؤكَّ

ممَّا لو أتى بالنفي من غري الباء.

ا زيادهتا يف خرب )ما( فهذا موضعه: وأمَّ

يف قوله يف رثاء شقيقته:  *
وما باهلنِّ اخلطب افتقادي          أعزَّ األقربن إىل انتسايب)))

الرتكيب،  يف  ف  ترصُّ من  يمكن  ما  بكلِّ  معناه  د  يؤكِّ أن  البيت  يف  الصرييّف  أراد  وقد 
م الصفة  مه عىل اسمها )افتقادي(، وقدَّ فأتى لذلك بـ )ما( النافية، وزاد الباء يف خربها، وقدَّ
ف يف النظم يؤازر األوصاف الَّتي استعملها  ( عىل املوصـوف )اخلطب(، وهذا التصـرُّ )اهلنيِّ

ة حزنه لوفاة شقيقته.  )أعزَّ األقربني إىل انتسايب( إلفادة شدَّ

زيادة الالم:

وتنقسـم  عاملة،  تكون  أن  أقسـامها  ومن   ، واألقسـام«)3)  املعاين  كثري  »حرٌف  الالم 
اثنني وعشـرين معنى)4)،  ة إىل  الالم اجلـارَّ ة وجازمة، وتصـل معاين  العاملة إىل جارَّ الالم 
وأوصـلها بعض النحـاة إىل ثالثني)5)، ومن معـانيها: التوكـيد، وهي الالم الزائدة، وزيادهتا 

رد. رد، وغري مطَّ عىل رضبني))): مطَّ

األحلان الضائعة /44.  (1(
صدى ونور ودموع /239.  (2(

اجلنى الداين /95.  (3(
انظر: مغني اللبيب /275.  (4(

انظر: اجلنى الداين /)9.  (5(
انظر: السابق /105.  (((
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رد أن تزاد مع املفعول به، برشطني: فاملطَّ

ًيا إىل واحد. ل: أن يكون العامل متعدِّ األوَّ

الثاين: أن يكون قد ضعف:

ا بتأخريه عن معموله، نحو قوله تعاىل: ژ ىئ    ی           ی   یژ)1). - إمَّ

- أو بفرعيَّته يف العمل، نحو قوله تعاىل: ژۇ  ۇ  ۆ  ژ)2).

ى الم التقوية )3)؛ ملا تقوم به من تقوية العامل الضعيف. وهي يف هذه احلالة تسمَّ

د التوكيد)4)، كام يف قول ابن ميَّادة:  م،وتكون فيه ملجرَّ رد فيام عدا ما تقدَّ وغري املطَّ

وملْكَت ما بن العراق ويثرب          ملًكا أجار ل�مسلٍم ومعاَهِد)))

ًة واحدة، يف قوله يرثي الدكتور أمحد فؤاد  وقد وقعت زيادة الالم يف شعر الصرييف مرَّ
األهواين:

قد أضاعْتَك حقبٌة              للثميناِت مل َتُصْن)))

وهذا املوضع ممَّا يبنيِّ الوعي يف السلوك النحوّي للصرييف يف شعره، فالزيادة هنا من 
ره عن املفعول، فكانت  د؛ ألنَّ الفعل )صان( متعدٍّ إىل واحد، وقد ضعف بسـبب تأخُّ ـرمِ املطَّ
زيادة الالم هنا مطـلوبة، وقد كان يمكنه أن يقول: )الثميناتمِ مل تصن( بال مانع، وهذا يعني 

أنَّه اختار زيادة الالم عن وعٍي وإدراك.

سورة يوسف، اآلية 43.  (1(

سورة الربوج، اآلية )1.  (2(
انظر: رشح الكافية للريض 292/4، ومغني اللبيب /)28.  (3(

انظر: اجلنى الداين /107، ورشح األشموين 77/2.  (4(
السابق.  (5(

زاد املسافر /43.  (((



املبحث الثاني
زيادة حرف ثنائيِّ البناء

وفيه ثالث قضايا:

- األوىل: زيادة )ما(.

- الثانية: زيادة )ال(.

- الثالثة: زيادة )ِمن(.
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زيادة )ما(:

الزائدة أحد أقسام )ما( احلرفيَّة)1)، وقد كُثرت زيادهتا توكيًدا للكالم)2)، وتأيت  )ما( 
الداخلة  )وهي  الرفع  عمل  عن  ا  إمَّ ة،  كافَّ كوهنا  العلامء)3)  بعض  فيها  ل  ُيدخمِ أقسام،  عىل 
عىل األفعال: قلَّ وكُثر وطال(، أو عن عمل النصب والرفع )وهي املتَّصلة بإنَّ وأخواهتا(، 
لة ببعض األحرف مثل: ُربَّ والكاف والباء ومن، وبعض  أو عن عمل اجلرِّ )وهي املتصِّ

الظروف مثل: بعد وبني وحيث وإذ(.

ا وهو منع العامل من العمل  ة من الزوائد نظر؛ » ألنَّ هلا تأثرًيا قويًّ ويف عدِّ )ما( الكافَّ
وهتيئته لدخول ما مل يكن له أن يدخله »)4)، وهذا التأثري خيالف سمة الزوائد؛ إذ هي ال تؤثِّر 

يف الرتكيب النحويِّ بل يكون دخوهلا كخروجها.

ة فهي نوعان: عوض، وغري عوض، فالعوض يف مواضع: ا غري الكافَّ أمَّ

ا أنت منطلًقا انطلقُت، فاألصل:  أن تكون عوًضا من فعل )5)، يف نحو قول العرب: أمَّ  -1
ألن كنَت منطلًقا انطلقُت، فُحذفت الم التعليل، وُحذفت )كان(، فانفصل الضمري 
املتَّصل هبا حلذف عامله، وجيء بـ )ما( عوًضا من )كان(، ومثل هذا يف قوهلم: افعل 

ا ال )))، وأصله: إن كنت ال تفعل غريه. هذا إمَّ

أن تكون عوًضا من اإلضافة )7)، كقوهلم: حيثام، وإْذما، جاءت )ما( فيهام عوًضا من   -2
عا عن اإلضافة وجيء بـ )ما( عوًضا منهام. ام ملَّا ُقصد اجلزم هبام ُقطمِ اإلضافة؛ ألهنَّ

وغري العوض يف مواضع، منها:)8)

انظر: اجلنى الداين /322.  (1(
انظر: اخلصائص 282/2.  (2(

انظر: اجلنى الداين /333، مغني اللبيب /403 وما بعدها.  (3(
رشح الكافية للريض 5/4)4.  (4(

انظر: اجلنى الداين /333.  (5(
انظر: مغني اللبيب /410.  (((
انظر: اجلنى الداين /333.  (7(

انظر: مغني اللبيب /411 وما بعدها.  (8(



132

1- بعد الرافع، كقول مهلهل بن ربيعة التغلبي:

ل ما أنُف خاطٍب بدِم ))) لو بأباَنْن جاء خيطبها          ُرمِّ

2- وبعد الناصب الرافع، نحو: ليتام زيًدا قائٌم.

3- وبعد اجلازم، كقوله تعاىل: ژ چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ ژ)2).

4- وبعد اخلافض، سواء كان حرًفا كام يف قوله تعاىل: ژ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ)3)، 
أو اساًم كقوله تعاىل: ژ ی  ی     ژ)4)، وقد قيل: إنَّ زيادهتا بعد املضاف قليلة)5)، 

ا بعد اخلافض نكرٌة جمرورة، واملجرور بعدها بدٌل منها.))) وقيل: إهنَّ

5- وندرت زيادهتا قبل اخلافض، كام يف قول بعضهم: )ما خال زيٍد، وما عدا عمٍرو( باخلفض.

)- وبعد أداة الرشط، جازمًة كانت، كقوله تعاىل: ژ ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋژ)7)، أو 
غري جازمة، كقوله: ژ ىئ  ی  ی  یژ)8)، وزيادهتا بعد )إذا( الظرفيَّة و)إْن( الرشطيَّة 

جائزة قياًسا.)9)

7- وبني املتبوع وتابعه، يف نحو قوله تعاىل: ژ ڇ  ڇ  ڍژ)10).

وممَّا ُتزاد من أجله )ما(: أن تكون منبِّهًة عىل وصٍف الئق)11)، وهي يف ذلك عىل ثالثة 
أقسام:

ابن يعيش 1/)4، مهع اهلوامع 158/2.  (1(
سورة األعراف، اآلية 200.  (2(

سورة آل عمران، اآلية 159.  (3(
سورة القصص، اآلية 28.  (4(

انظر: رشح الكافية للريض 4/))4.  (5(
السابق.  (((

سورة النساء، اآلية 78.  (7(
سورة فصلت، اآلية 20.  (8(

انظر: رصف املباين /382.  (9(
)10) سورة البقرة، اآلية )2.

)11) انظر: اجلنى الداين /334.
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1- للتعظيم والتهويل، كقول أنس بن مدركة:

د َمن يس�وُد))) عزمُت عى إقامة ذي صباٍح          ألم�ٍر ما ُيس�وَّ

فاملعنى: ألمٍر عظيم أو خطري.

ًة ما ؟ حتقرًيا لعطيَّته  2- للتحقري: كام ُيقال ملن يفخر بام أعطى: وهل أعطيَت إالَّ عطيَّ
وهتويًنا من شأهنا.

3- للتنويع: مثل: رضبته رضًبا ما، أي: نوًعا من الرضب.

املعنى  وحـقَّ  النحـويِّ  الرتكيب  حـقَّ  ُتراعي  نظرًة  )ما(  زيادة  إىل  سيبويه  نظر  وقد 
والداللة، وذلك يف قوله: » وتكون توكيًدا لغًوا، وذلك قولك: متى ما تأتني آتمِك، وقولك: 
ا  : ژ ٱ  ٻ  ٻ   ژ)2)، وهي لغٌو يف أهنَّ غضبت من غري ما جرم، وقال اهلل عزَّ وجلَّ
ث إذ جاءت شيًئا مل يكن قبل أن جتيء من العمل، وهي توكيٌد للكالم«)3)، فباعتبار  مل حُتدمِ
الرتكيب النحويِّ هي لغٌو ال يغريِّ شيًئا من اإلعراب، وباعتبار الداللة هي زيادة يف مبنى 

ده. الرتكيب تزيد يف معناه وتؤكِّ

ع مواضع زيادة )ما( يف شعر الصرييفِّ وجدت أكثر استعامله هلا مع )إذا(، حيث  وبتتبُّ
اد: وقعت معها يف أربعة عرش موضًعا، مثل قوله يف رثاء العقَّ

أهُ�ن�ا الص�وت الَّ�ذي ك�ان إذا               ما ارتقى املنرَب قالوا: ليُث غاْب؟)))

وقوله:  *

إذا ما اجتمعنا كان ثالث مجعنا          ب��راءة ق��ل�َب��ْي�ن�ا ه��دًى ومنارا)))

من شواهد الكتاب 227/1، وابن يعيش 12/3، ومهع اهلوامع 197/1.  (1(
سورة النساء، اآلية 155.  (2(

الكتاب 221/4.  (3(
صلوايت أنا /87.  (4(

عودة الوحي /82.  (5(
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)إذا( يكون  ييل  الَّذي  الفعل  أنَّ  للتأكيد وعلمنا  )ما(  إفادة  إىل  نظرنا  فلو  وغريها)1)، 
ن«)2) ألدركنا أن ربط الصرييّف بينهام  ـ وورودمها يف شـعره  ن الكون أو يف حكم املتيقَّ »متيقَّ
املوضع مع  )ما( يف هذا  زيادة  وإدراك، وقياسيَّة  بل عن وعٍي  اتِّفاًقا،  يقـع  مل  ـ  القدر  هبذا 
ـر كوهنا ظاهرة يف شعر الصرييف، فإنَّه مل يأت هبا زائدة يف أيِّ موضع  مناسبتها للمعنى يفسِّ

آخر هبذا الكّم.

وقد استعمل الصرييف أيًضا زيادة )ما( مع )إْن( يف ثالثة مواضع، وقد يبدو التعارض 
الَّتي تدخل عىل املشكوك فيه)3) الَّذي ال رجحان لكونه أو عدم  دة و )إْن(  بني )ما( املؤكِّ

كونه)4)، ولكن بالنظر إىل مواضع استعامله هلا يف قوله:
ا احتواِك او احتواين))) فال ت�ت�هيَّبي؛ ف�ال�ل�ي�ل أم��ٌن          به إمَّ

وقوله:  *
ا ُتذَكر النعُم))) ْيَت يفَّ وفائي وْهو منقبتي          من أنُعم اهلل إمَّ حيَّ

وقوله:  *
تنا النجوى فطاب حوارا))) ا تبادلنا األحاديث أنصتت          لرقَّ وإمَّ

كون  إىل  حدوثه  يف  مشكوًكا  كونه  من  بعدها  الفعل  لتنقل  مقصودة  زيادهتا  أنَّ  نجد 
حدوثه راجًحا.

واستعمل الصرييف زيادة )ما( يف مواضع سوى )إذا( و )إن(، لكنَّها يف حكم النادر، 
فمنها زيادة )ما( بعد املضاف يف قوله:

انظر: األحلان الضائعة/21، 28، 1)، 84، 85، 87، النبع/21، 85 ، صدى ونور ودموع/)17،   (1(
)20، نوافذ الضياء /)5، زاد املسافر /49.

رشح التسهيل 211/3.  (2(
انظر: اجلنى الداين /7)3.   (3(

انظر: رشح التسهيل 211/3.  (4(
صدى ونور ودموع /152.  (5(

عودة الوحي /27.  (((
السابق/83.  (7(
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رحلٌة دون ما مدى          وكفاٌح بغر زاْد)))

وبعد )كي( يف قوله:  *
كيام تطارد ما أحسُّ به          من الرهب القويَّه)))

عر: ويف قوله عىل لسان الشمِ  *
خلق�ْتني مش�يئة اهلل كيام          أتغنَّى بحسنه احلقِّ دوما)))

زيادة )ال(:

تأيت )ال( الزائدة عىل ثالثة أرضب)4):

ل: أن تكون زائدًة من جهة اللفظ فقط، كقوهلم: جئت بال زاٍد، وغضبت من ال  األوَّ
ا  يشٍء، وسبب وصفها بالزيادة هنا وصول عمل ما قبلها إىل ما بعدها، وهو سبب لفظّي، أمَّ

من جهة املعنى فقد أفادت النفي.

الثاين: أن تكون زائدة لتوكيد النفي، نحو: ما يستوي زيد وال عمرو.

الثالث: أن تكون زائدة دخوهلا كخروجها، وهذا شاذٌّ ال ُيقاس عليه؛ إذ ال تأثري هلا يف 
املعنى وال يف اإلعراب، كام يف قول الشاعر:

ُع))) رُت ليى فاعرتتني صبابٌة          وكاد ضمر القلب ال يتقطَّ تذكَّ

ولزيادة )ال( فوائد وأغراض، منها:

ا ُتزاد بعد الواو العاطفة بعد النفي فرتفع احتامل حدوث أحد املنفيَّنْي دون اآلخر،  1- أهنَّ
يف مثل: ما جاءين زيٌد وال عمرو)))، فلو قيل: ما جاءين زيٌد وعمرو، احتمل أن يكون 

صدى ونور ودموع/131.  (1(
األحلان الضائعة /)2.  (2(

السابق /34.  (3(
انظر: رصف املباين /344، واجلنى الداين /300 وما بعدها.  (4(

جمهول القائل، رصف املباين /344، واجلنى الداين /300.  (5(
انظر: رشح الكافية للريض 4/))4.  (((
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النفي الجتامعهام يف املجيء)1)، ومثل ذلك يف النهي.

ا ُتزاد قبل امُلقَسم به بكثرة؛ إيذاًنا بأنَّ جواب القسم منفّي)2)، كقول امرئ القيس:  2- أهنَّ

عي القوُم أينِّ أِفرْ ))) ال وأبيك ابنة العامريِّ          ال يدَّ

ا ُتزاد لتوكيد الكالم وتثبيت معناه)4)، كام يف قوله تعاىل: ژ ۉ   ې       ې  ې      3 - أهنَّ
م ال يقدرون عىل  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئژ)5)، أي: ألن يعلم أهل الكتاب أهنَّ

يشٍء من فضل اهلل.)))

له إىل معنى غريه)7)،  عت  الَّذي ُوضمِ فتنقلها عن معناها  ُتزاد عىل بعض األحرف  ا  أهنَّ  -4
 ، وهـي: لو، وهل، وأْن، وهـمزة االسـتفهام، فقد أصـبحت بزيادة )ال(: لوال، وهالَّ

فة -، وصارت معانيها عىل النحو التايل: ، وأال – خمفَّ وأالَّ

- )لو( ُنقلت من امتناع اليشء المتناع غريه إىل معنيني:

1- التحضيض، مثل: لوال تكرم زيدا.

2- امتناع اليشء لوجود غريه، نحو: لوال زيٌد جلئُتك.

- )هل( ُنقلت من االستفهام إىل التحضيض، كقول عنرتة: 

هالَّ سألِت اخليل يا ابنة مالٍك          إن كنِت جاهلًة بام مل تعلمي)))

- )أن( ُنقلت من معنى املصدريَّة أو التفسري إىل التحضيض، مثل: أالَّ ُتعطي بكًرا.

انظر: ابن يعيش 137/8.  (1(
انظر: رشح الكافية للريض 4/))4.  (2(

ديوانه /8)، ويف البيت حذف للمتحرك األول وهو ما ُيعرف يف العروض باخَلرم.  (3(
ابن يعيش 8/)13.  (4(

سورة احلديد، اآلية 29.  (5(
انظر: أمايل ابن الشجري 541/2.  (((

انظر: املرجع السابق 543/2 وما بعدها.  (7(
رشح القصائد العرش /294.  (8(
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بت مع )ال( صلحت ملعاين: - )اهلمزة( ملَّا ُركِّ

1- التحضيض)1)، نحو: أال تكرم أخاك.

2- والتمنِّي، نحو: أال ماَء أرشبه.

3- واستفتاح الكالم، نحو قوله تعاىل: ژ ڱ  ں    ں  ڻ ژ)2).

وقد استعمل الصرييف زيادة )ال( يف موضعني من شعره:

ط يف )رأس الرّب(: يف قوله يف التقاء النيل بالبحر املتوسِّ  *

ال البحُر يطغى، ال              وال النيل عليه جاِن)))

السابقة  للجملة  إعادة  وحدها  ا  فكأهنَّ قبلها،  املنفيَّة  للجملة  توكيد  هنا  )ال(  وزيادة 
بصورة خمتزلة، والتوكيد يف هذا املوضع مفيد؛ ألنَّ طغيان البحر عند لقائه بالنهر أمر وارد؛ 

للتفاوت بينهام، فالتأكيد عىل نفيه أدلُّ عىل املعنى.

ويف قوله يف رثاء أبيه:  *

طالت بخطوك الطريق يا أيب          طالت هنا بخط��������وك الطريْق

ال واح�ٌة ال راح�ٌة وال م��دى          وال ُص�وى ُت�هدِهد ال�ربي��������ق

وال سمر يف امل�سر يف اهلجي�           �������ر يف الطريق ال وال رفيق)))

النفي  وتأكيد  )ال(،  بـ  النفي  فيه  كثر  الَّذي  السياق  هذا  يف  )ال(  زيادة  ُتستغرب  وال 
مت زيادهتا معاين  ة قصد إليها الشاعر إلبراز املعنى وتقويته، فقد جسَّ هبا يعطي املعنى قوَّ

الوحدة واإلرهاق الَّتي أراد الشاعر بيان وقوعها ألبيه.

هذه عبارة ابن الشجري، ولعلَّ التعبري بـ )العرض( أكثر مناسبة للمعنى.  (1(
سورة البقرة، اآلية 12.  (2(

صلوايت أنا /27.  (3(
السابق /1).  (4(
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زيادة )من(:
تأيت )من( الزائدة ملعنينْي:)1)

ل: التنصيص عىل العموم، وهي الزائدة يف نحو: )ما جاءين من رجل(؛ فإنَّه قبل  األوَّ
)بل  ُيقال:  أن  )من(  دخول  قبل  صـحَّ  وهلذا  الوحدة،  ونفي  اجلـنس  نفي  حيتمل  دخوهلا 

رجالن(، وامتنع ذلك بعد دخوهلا.

الثاين: توكـيد العموم، وهي الزائدة يف نحو: ما جاءين من أحد أو من ديَّار؛ فإنَّ )أحًدا( 
اًرا( صيغتا عموم. ويشرتط البرصيُّون لزيادهتا ثالثة رشوط)2)، هي: و )ديَّ

م عليها نفي، أو هني،أو استفهام بـ )هل(،  1- أن يكون الكالم قبلها غري موجب، بأن يتقدَّ
فمن النفي واالسـتفهام قوله تعاىل: ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           ڃ  

ڃ  چ  چ      ژ)3)، ومن النهي: ال يقم من أحد.

2- أن يكون جمرورها نكرة.

3- وأن يكون فاعاًل، أو مفعواًل به، أو مبتدأ. 

ولزيادة )من( مواضع)4)، هي:

1- مع املبتدأ، كام يف قوله تعاىل: ژ ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄژ)5).

2- مع الفاعل، كام يف قوله تعاىل: ژ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ))).

3- مع املفعول به، كام يف قوله تعاىل: ژڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ)7).

انظر: مغني اللبيب /425.  (1(
انظر: اجلنى الداين /317، مغني اللبيب /425، )42.  (2(

سورة امللك، اآلية 3.  (3(
اجلنى الداين/319، 320.  (4(
سورة األعراف، اآلية 59.  (5(

سورة األنبياء، اآلية 2.  (((
سورة إبراهيم، اآلية 4.    (7(
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بن  وزيد  جعفر  وأيب  الدرداء  وأيب  ثابت  بن  زيد  قراءة  نحو  احلال)1)،  مع  ُتزاد  وقد   -4
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  ڱ   ژ  تعاىل:  قوله  وغريهم)2)  وجماهد  واحلسن  عيل 
)من(  وتكون  حااًل،  ﴿ۀ﴾  تكون  فعليها  للمفعول،  ﴿ڻ﴾  ببناء  ۀژ)3) 

مزيدًة مع احلال.

ا لسـيبويه يفيد أنَّ كون )من( زائدة ال يمنع من إفادهتا  ل هنا نصًّ ومن املهمِّ أن أسجِّ
معنًى آخر كالتبعيض، يقول سيبويه: » وقد تدخل يف موضع لو مل تدخل فيه كان الكالم 
ا حرف إضافة، وذلك قولـك: ما أتاين  ا جترُّ ألهنَّ مستقياًم، ولكنَّها توكيد بمنزلة )ما(، إالَّ أهنَّ
من رجل، وما رأيت من أحد، ولو أخرجت )من( كان الكالم حسًنا، ولكنَّه أّكد بمن ألنَّ 

هذا موضع تبعيض، فأراد أنَّه مل يأته بعض الرجال والناس«.)4)

من  أقوى  النفي  يف  البعض  ألنَّ  النفي؛  تأكيد  إىل  أدعى  البعض  نفي  أنَّ  شكَّ  وال 
الكّل، وما فطن إليه سيبويه يصلح مثله أيًضا يف زيادة )من( يف النهي واالستفهام، فالنهي 
معناه عن  زيادة )من( خيتلف يف  ، واالستفهام مع  الكلِّ النهي عن  إىل  أدعى  البعض  عن 
ال  سؤال  فهذا  طعام؟  عندكم  هل  بيته:  أهل  رجل  سأل  فإذا  زيادهتا،  غري  من  االستفهام 
ا إذا كان السؤال: )هل عندكم من طعام ؟( فهذا  حيمل يف لفظه داللة عىل غري االستفهام، أمَّ

ة زاٍد أو نحو ذلك. ع للنفي يف اجلواب؛ لفقٍر أو قلَّ صادر من متوقِّ

* وقد استعمل الصرييف زيادة )من( يف شعره مع املبتدأ الواقع بعد استفهام يف قوله:

آه ي��ا ربِّ أم�ان�يَّ اخ�ت�ف�ت          كاختفاء األمس يف املايض البعيْد

هل هلا من عودٍة ي��ا ربِّ أم           أنَّ�ها كاألمس ماٍض ال يعوْد؟)))

انظر:رشح التسهيل319/3.  (1(
انظر: املحتسب 119/2، 120، الدّر املصون 5/8)4.  (2(

سورة الفرقان، اآلية 18.  (3(
الكتاب 225/4، واعرتض ابن مالك عليه بقوله: » وهذا غري مريّض؛ ألنَّه يلزم منه أن تكون ألفاظ   (4(

العموم للتبعيض. وإنَّام تكون للتبعيض إذا مل ُيقَصد عموم »رشح التسهيل 135/3، )13.
األحلان الضائعة /50.  (5(
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ويف زيادة )من( يف البيت قبل املبتدأ يف سياق االستفهام تأكيد يقتضيه املعنى؛ فاملقام 
الَّتي اختفت عن  املسؤول عنه األماين  زيادة )من(، ألنَّ  يناسبه  فيه  مقام دعاء، واإلحلاح 
الشكل  هبذا  خفاؤها  كان  وإذا  البعيْد(،  املايض  يف  األمس  )كاختفاء  الشاعر  إحساس 
التبعيض جيعله  السؤال عنها أن يقول )هل هلا عودة ؟(، وداللة )من( عىل  فال يكفي يف 

مت. ًعا للجواب بالنفي كام قدَّ باستعامهلا متوقِّ

د اهلمرشي  * واستعمل زيادهتا مع املبتدأ الواقع بعد نفي يف قوله خياطب الشاعر حممَّ
وهو يرثيه: 

حلمَت بوادي املوت قبل اجتيازه          وما فيه من َحٍي وال من زخارِف)))

ه الشاعر  ويف زيادة )من( يف البيت زيادة يف املعنى؛ ألنَّه يربز غرابة هذا احللم الَّذي اجتَّ
انتفاًء  والزخارف  احليل  فيه  تنتفي  ذلك  وفوق  للموت،  واٍد  فهو  إليه،  بفكره  )اهلمرشي( 
الَّتي ساعدت يف رسمها زيادة  دة  ًدا، وهذا يشء يستحّق التنويه به عىل الصورة املؤكَّ مؤكَّ

)من(.

* واستعمل زيادة )من( مع التمييز، يف قوله:

يف ك�لِّ ه�ْدٍب وت�ٌر خ�اف�ٌق          مع الرؤى، أمِجل به من خفوْق)))

وال خالف بني النحاة يف جواز جرِّ التمييز بـ )من( إذا صلح ملبارشهتا، بأالَّ يكون متييًزا 
اًل عن فاعل يف الصناعة.)3) اًل عن املفعول، وال فاعاًل يف املعنى حُموَّ للعدد، وال حموَّ

أشبه  به رجاًل... وما  ه رجاًل، وحسبك  درُّ يقول سيبويه: »قولك: وحيه رجاًل، وهلل 
ه من رجل, فتدخل  ذلك، وإن شئت قلت: وحيه من رجل، وحسبك به من رجل، وهلل درُّ

)من( هاهنا كدخوهلا يف )كم( توكيًدا«.)4)

صدى ونور ودموع /42.  (1(
نوافذ الضياء/39.  (2(

انظر: رشح األشموين49/2،مهع اهلوامع251/1.  (3(
الكتاب 174/2.  (4(
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ح أبو حيَّان كوهنا   لكنَّ اخلالف يف )من( هذه هل هي للتبعيض أم زائدة؟)1)، وقد صحَّ
زائدة)2)، ونسب البغدادّي القول بزيادهتا للمرادي يف رشحه عىل األلفيَّة)3)، ومل تصّح هذه 

ا للتبعيض)4). النسبة له؛ فقد نصَّ عىل أهنَّ

ا زائدة قول احلطيئة: وممَّا يدلُّ عىل أهنَّ
طافت أمامُة بالركبان آونًة          يا حسنه من قواٍم ما ومنتِقبا)))

بنصب )منتقبا( عىل حملِّ )قوام(؛ »ألنَّه يف معنى: يا حسنه قواًما«)))

ع عن خالفهم يف جواز زيادهتا يف الكالم  واخلالف يف كون )من( زائدة مع التمييز متفرِّ
ا  ا ال ُتزاد إالَّ يف كالٍم غري موجب)7)، أمَّ املوجب، فاملروّي عن سيبويه وسائر البرصيِّني أهنَّ
املوجب وأن يكون جمرورها معرفة،  الكالم  زائدة يف  أن تكون )من(  ز  فيجوِّ األخفش)8) 
ابن  قال  وبه  الكسـائي)11)،  وُيروى عن  الفاريس)10)،  الكوفيِّني)9)، وأيب عيل  وهو مذهب 

مالك؛ »لثبوت السـامع بذلك نظاًم ونثًرا«.)12)

فمــن شــواهد زيــادة )مــن( يف الــكالم املوجــب مــن القــرآن الكريم قــول اهلل عزَّ 
ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ژ  وقـولــه:  ڄڄژ)13)،  ڄ   ڦ   ژڦ     : وجــلَّ

ىئژ)14).

انظر: ارتشاف الرضب32/4)1، 33)1، ورشح األشموين51/2.  (1(
ارتشاف الرضب33/4)1.  (2(

خزانة األدب 270/3.   (3(
توضيح املقاصد 734/2.  (4(

اخلصائص 432/2، خزانة األدب 270/3، رشح األشموين 51/2.  (5(
اخلصائص 432/2.  (((

انظر: املقتضب 420/4، ابن يعيش 137/8، رشح التسهيل 138/3، اجلنى الداين /317.  (7(
انظر: معاين القرآن 272/1، 4/2)4، 488، 509.  (8(

انظر: رصف املباين /391، جواهر األدب /344، مغني اللبيب /428.  (9(
)10) انظر: املسائل املشكلة /242. 

)11) انظر: السابق، والتبيان 878/2، ورشح التسهيل 139/3.
)12) رشح التسهيل 138/3، وانظر: شواهد التوضيح والتصحيح /)12.

)13) سورة البقرة، اآلية 271.
)14) سورة األنعام، اآلية 34. 
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ومن املأثور النثرّي عن العرب قوهلم: قد كان من مطر، يريدون: قد كان مطر)1)

ومن الشعر قول عمر بن أيب ربيعة:

ها عندنا          فام قال من كاشٍح مل يرض))) وَينمى هلا حبُّ

أراد: فام قال كاشح مل يرض)3)، وقول آخر:

يظلُّ به احلرباُء يمُثُل قائاًم          وَيكُثُر فيِه من حنن األباعِر)))

أراد: ويكثر فيه حنني األباعر.)5)

وغريها من الشواهد كثري، والشواهد الَّتي احتجَّ هبا األخفش ومن تابعه جتعل رشوط 
زيادة )من( الَّتي وضعها البرصيُّون حملَّ نظر، وتؤيِّد القول بزيادهتا من غري رشط، فهو قوٌل 

صحيح ال يصطدم مع املسموع الفصيح.

خالصة:

بدأُت هذا الفصل ببيان معنى الزيادة، فبيَّنُت أنَّ املراد بكون عنرص من عنارص الرتكيب 
قبل  الكـائن  املعنى  زيادة  إىل  به  ل  لُيَتوصَّ بل  ذاته،  معنًى يف  إىل  به قصًدا  ُيؤَت  مل  أنَّه  زائًدا 
جُت عىل بيان فائدة الزيادة، فبيَّنُت  ة واإلفادة، ثمَّ عرَّ وجوده، فهو زائٌد عىل مطالب الصـحَّ
ا  ُيقال إهنَّ أنَّ الزيادة يف اللفظ ال بدَّ أن تقرتن بزيادة يف املعنى، وال يكفي لبيان فائدهتا أن 
لتأكيد املعنى، بل جيب أن ُينظر إىل موقعها من السياق وعالقتها به فتظهر فائدهتا واضحًة 

جليَّة.

وكانت دراسـتي للزيادة يف شـعر الصـرييّف يف مبحثني: أحدمها لزيادة حرٍف أحاديِّ 
البناء، واآلخر لزيادة حرٍف ثنائيِّ البناء.

انظر: جواهر األدب /344، مغني اللبيب /428.    (1(
ديوانه /104.  (2(

رشح التسهيل 138/3.  (3(
رشح التسهيل 139/3، ورشح الكافية الشافية 799/2، والبيت يف وصف يوم حاّر.  (4(

السابق.  (5(
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فدرسُت حتت مبحث زيادة حرٍف أحاديِّ البناء ثالث قضايا:

 األوىل: رصف املمنوع من الرصف، حيث بدأُت بذكر مفهوم الرصف، وناقشُت ما 
ُروي من كون رصف املمنوع من الرصف جائًزا يف االختيار، وارتضيُت كونه من خصائص 
بيَّنُت بعض فوائد  لغة الشعر، وال ُيستعمل يف غري الشعر إالَّ لسبب قوّي كالتناسب، ثمَّ 
التنوين عىل اختالف أنواعه، فذكرُت منها: التفريق بني النكرة واملعرفة، واختزال الرتكيب 
ة والتطريب  واختصـاره، والتفريق بني املايض واملسـتقبل، وقيامه بوظيفة السـكت، واخلفَّ
ضُت لقضيَّة حتديد نوع ووظـيفة التنوين الَّذي دخل ما ال ينصـرف يف  يف الشـعر، ثمَّ تعرَّ
بنيته  فاعلًة يف  تظلَّ  أن  أنواعه جيـوز  للتنوين بجميع  ثبتت  الَّتي  القيم  أنَّ  الشعر، وذكرُت 
املعـنويَّة العميقة حني اسـتعامله يف الشعر عىل خالف األصل النثرّي، وجيوز أن نلمح آثار 
بعض تلك املعاين إذا اقتضاها السياق؛ فمع أنَّ رصف املمنوع رجوع لألصل، والرجوع 
ته، إالَّ أنَّه ينبغي أن ال خيلو من الفائدة، ثمَّ بيَّنُت أنَّ أكثر ما جاء من  لألصل ال ُيسأل عن علَّ
رصف املمنوع يف شعر الصرييف قد وقع يف صيغة منتهى اجلموع الَّتي عىل وزن )مفاعل(، 
وكـان وقوعها مرتبًطا بتأكيد داللة مجع الكثرة، كام رصف الصرييف بعض أسامء األعالم، 
ى معنيَّ وال  ا ألمن اللبس حيث تتعنيَّ داللة األسامء ملسمَّ ا قصًدا إىل الصفة ال العلم، وإمَّ إمَّ

ُترشك معه غريه.

واتَّسعت  فها  تصـرُّ كثر  الَّتي  احلروف  من  أهّنا  ذكـرُت  حيث  الباء،  زيادة  الثانية: 
يريد  الَّتي  واملعاين  م  املتكـلِّ بأغراض  الوفاء  عىل  قـدرهتا  عىل  يدلُّ  ممَّا  معانيها،  يف  العرب 
فيها  اسـتعمل  الَّتي  املواضع  بيَّنُت  ثمَّ  الباء،  فيها  ُتزاد  الَّتي  املواضـع  وبيَّنُت  تأديتها، 
الصرييف زيادهتا وهي ثالث مواضـع يف خرب )ليس( و )ما(، وبيَّنُت موضعها من السياق 

وأثرها يف املعنى.

راد، وبيَّنُت أنَّ الصـرييّف مل يستعمل  الثالثة: زيادة الالم، حيث بيَّنُت موضـع زيادهتا باطِّ
الَّذي  العامل  لتقوية  املقام؛  ويقتضيها  فيه  زيادهتا  رد  تطَّ واحد  موضـع  يف  إالَّ  الالم  زيادة 

ره، وهذا دليٌل عىل الوعي يف سلوكه النحوّي. ضعف بتأخُّ
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ودرسُت حتت مبحث زيادة حرٍف ثنائيِّ البناء ثالث قضايا:

األوىل: زيادة )ما(، حيث بيَّنُت مواضع وقوعها وأغراضـها، ثمَّ بيَّنُت مواضع وقوعها 
يف شـعر الصرييف، وقد استأثرت )إذا( بأغلب هذه املواضـع )14( موضًعا، وكـان ذلك 
ن الوقوع، ممَّا يناسبه التأكيد بزيادهتا، فربط الصرييّف بينهام  ألنَّ الفعل الَّذي يليها يكون متيقَّ

مل يقع اتِّفاًقا، بل عن وعٍي وإدراك.

ا تأيت للتنصيص عىل العموم أو لتأكيده، وأنَّ نحاة  الثانية: زيادة )من(، حيث بيَّنُت أهنَّ
ة  ي حجَّ ح مصادمتها لنصوص فصيحة تقوِّ البرصة اشرتطوا لزيادهتا ثالثة شـروط – اتضَّ
ا لسـيبويه يفيد أنَّ كون  من مل يشرتطها من النحاة - وذكرُت مواضع زيادهتا، ثمَّ أوردُت نصًّ
)من( زائدة ال يمنع من إفادهتا معنًى آخر كالتبعيض، ومع اعرتاض ابن مالك عليه إالَّ أنَّ 
معناه يصـّح، ثمَّ بيَّنُت مواضـع زيادة )من( يف شعر الصـرييّف حيث كان منها موضٌع زيدت 
فيه مع املبتدأ الواقع بعد اسـتفهام، وثاٍن مع املبتدأ الواقـع بعد نفي، وآخر مع التمييز، وقد 

كـان ذكر هذه املواضع مرتبًطا ببيان معنى الزيادة فيها.

من  ُتزاد  الَّتي  واألغراض  والفوائد  زيادهتا،  بيَّنُت أرضب  زيادة )ال(، حيث  الثالثة: 
أجلها، كرفع االحتامل، واإليذان بأنَّ جواب القسم منفّي، وتوكيد الكالم وتثبيت معناه، 
زيادة )ال( يف شعر  مواضع  ْنُت  بيَّ ثمَّ  أخرى،  معاٍن  إىل  معانيها  من  األحرف  بعض  ونقل 

الصرييف ومها موضعان.

الزيادة،  إىل  يميل  ال  شعره  يف  الصرييف  أنَّ  الفصل:  هذا  يف  البحث  نتائج  أهمِّ  ومن 
ردة يف اللغة، وباسـتثناء  وال يسـتعملها إالَّ حني متسُّ حاجة املعنى إليها أو حني تكـون مطَّ
رصف اجلمع املتناهي عىل وزن )مفاعل(، وزيادة )ما( مع )إذا( ال يوجد يف شعره استعامل 
للزوائد بكثرة؛ وهو ما يوازن استعامله الكثري للحذف، فهو يف شعره يميل إىل اإلجياز وال 

يقرتب كثرًيا من احلشو.



الفصل الثالث
التقديم والتأخري

وفيه توطئة وثالثة مباحث:

- املبحث األوَّل: تقديم االسم املفرد.

- املبحث الثاِني: تقديم شبه اجلملة.

- املبحث الثالث: تقديم ما يرد مفرًدا ومجلًة وشبَه مجلة.

وُذيِّل بخالصٍة ألهمِّ نتائج البحث فيه.
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توطئة

مفهوم التقديم والتأخري: 

م ما  يراد بالتقديم والتأخري أن ختالف عنارص الرتكيب ترتيبها األصيّل يف السياق فيتقدَّ
م. ر ما األصل فيه أن يتقدَّ ر ويتأخَّ األصل فيه أن يتأخَّ

أو غري الزم،  الرتتيب الزًما  إذا كان  للرتتيب األصيّل بني عنرصين خيتلف  واحلاكم 
ا يف غري الالزم )الرتبة  فهو يف الرتتيب الالزم )الرتبة املحفوظة( حاكٌم صناعيٌّ نحوّي، أمَّ
الَّتي قد  ة  العامَّ د، ولكن توجد بعض األسباب  غري املحفوظة( فيكاد يكون شيًئا غري حمدَّ
تفرسِّ الرتتيب األصيّل – بنوعيه - بني عنرصين، وهي خمتلفة يف اعتباراهتا، فمنها ما اعتباره 

معنوّي، ومنها ما اعتباره لفظّي، أو منطقّي، أو صناعّي، ومن أهّم هذه األسباب:

أن  األصل  فمقتىض  باحلكم،  عليه  املحكوم  عالقة  العنرصين  بني  العالقة  تكون  أن   *
م املبتدأ عىل اخلرب.)1) ر احلكم، كتقدُّ م املحكوم عليه ويتأخَّ يتقدَّ

العامل  م  يتقدَّ أن  األصل  فمقتىض  باملعمول،  العامل  عالقة  بينهام  العالقة  تكون  أن   *
م الفعل عىل املفعول.)2) ر املعمول، كتقدُّ ويتأخَّ

مة  املقدِّ م  تتقدَّ أن  األصل  فمقتىض  بالنتيجة،  مة  املقدِّ عالقة  بينهام  العالقة  تكون  أن   *
م فعل الرشط عىل جواب الرشط.)3) ر النتيجة، كتقدُّ وتتأخَّ

م الكلُّ  أن تكون العالقة بينهام عالقة الكلِّ باجلزء املقتَطع منه، فمقتىض األصل أن يتقدَّ  *
م امُلستثنى منه عىل امُلستثنى. ر اجلزء، كتقدُّ ويتأخَّ

م الفعل  م عنرٍص رضوريًّا حلفظ تقسـيٍم معلوم من اللغة بالرضورة، كتقدُّ أن يكون تقدُّ  *
االسميَّة  اجلملة  مع  إىل جنب  تقف جنًبا  فعليَّة  ُعلم من وجود مجلة  ملا  الفاعل؛  عىل 

ا لورود اجلمل. نًة معها أساًسا ثنائيًّ مكوِّ

انظر: رشح الكافية للريض 201/1.  (1(
انظر: أرسار العربية /85، واملرجع السابق.  (2(

انظر: ابن يعيش 7/9.  (3(
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تقديٌم وال  َثمَّ  يكن  مل  لواله  نحـويٌّ  مبدٌأ  فالرتبة  الرتبة،  ة هي  علَّ والتأخري  وللتقديم 
تأخري، فام الرتبة ؟ وما أنواعها ؟

النحويِّ  النظام  من  جزٌء  ا  بأهنَّ تعريفها  يمكن  املعنى،  قرائن  من  ٌة  نحويَّ قرينٌة  الرتبة 
إحدامها  تأيت  أن  ارتباط  بينهام  لكلمتني  ويفرض  اجلملة«)1)  بناء  من  الكلمة  موقع  د  »حيدِّ
ا إذا كانت الرتبة غري  اًل واألخرى ثانًيا)2)، ويمتنع العكس إذا كانت الرتبة حمفوظة، أمَّ أوَّ
اتِّصاف  ر يف تعبرٍي آخر من غري  م إحدى الكلمتني يف تعبرٍي وتتأخَّ حمفوظة فيجوز أن تتقدَّ

. أحد التعبريين باخلطأ النحويِّ

الوظيفة  د  حُتدِّ اللغات غري اإلعرابيَّة  فالرتبة يف  الرتبة واإلعراب،  وهناك جتاذٌب بني 
يَّة احلركة  ا يف اللغات اإلعرابيَّة فتظهر مرونة الرتبة وإتاحتها حرِّ الرتكيبيَّة ألجزاء اجلملة، أمَّ
ل اإلعـراب بتحديد الوظيفة الرتكيبيَّة هلا، فإذا خفي اإلعراب  لتلك األجـزاء؛ بسبب تكفُّ

انتفى ذلك ووجب االلتزام بالرتبة.)3)

حالة  يف  للكلامت  السياقيَّ  الرتتيب  أنَّ  املحفوظة  وغري  املحفوظة  الرتبة  بني  والفرق 
الرتبة املحفوظة ُيراعى يف نظام اللغة ويف االستعامل، وال يقع خالفه إالَّ موصوًفا باخلطأ 
ذه  ا يف حالة الرتبة غري املحفوظة فرتتيب الكلامت يف السياق أصٌل افرتايضٌّ اختَّ ، أمَّ النحويِّ

ر. ، وقد حُيتِّم االستعامل ـ حسب املقام والغرض ـ خالفه بتقديم املتأخِّ النظام النحويُّ

م  تقدُّ ذلك  ومن   - وجوًبا  م  متقدِّ بأنَّه  املحفوظة  الرتبة  يف  م  املتقدِّ العنرص  وُيوَصف 
ا يف  املوصـول عىل الصلة، واملوصـوف عىل الصـفة، وحرف اجلرِّ عىل املجرور، وغريها ـ أمَّ
الرتبة غري املحفوظـة ـ كالَّتي بني املبتدأ واخلرب، والفاعل واملفعـول به، والضمري واملرجع، 
م بحسـب ما يعربِّ عن غرضه  وغري ذلك ـ فالتقديم والتأخري اختياٌر أسـلويبٌّ جائٌز للمتكلِّ

م معناه املقصود .)4) وُيفهمِ

معجم مصطلحات النحو والرصف والعروض /117.  (1(
انظر: البيان يف روائع القرآن 7/1).  (2(

انظر: ضوابط التقديم وحفظ املراتب يف النحو العريّب /0)2.  (3(
انظر: اللغة العربيَّة معناها ومبناها /207.  (4(
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ا التِّقاء لبس، كام يف )رضب موسى عيسى(،  وقد ُيلغى هذا االخـتيار وحُتـَفظ الرتبة؛ إمَّ
أو التِّقاء خمالفة القاعدة، كام يف )رأيُتَك()1)، فانتقال الرتبة من دائرة الرتبة غري املحفوظة إىل 

دائرة الرتبة املحفوظة أمٌر وارد.

والفرق بني الرتبة املحفوظة والرتبة غري املحفوظة هو عينه الفرق بني الواجب واجلائز 
الختيار  فيه  جمال  ال  ف  رصمِ نحويٌّ  تركيبيٌّ  حكٌم  املحفوظة  الرتبة  يف  فالتقديم  النحو؛  يف 
ا جاٍر عىل القاعدة بحفظها، أو خمالٌف للقاعدة خملٌّ بسالمة الرتكيب بإمهاله  م، فهو إمَّ املتكلِّ
ف يف العبارة؛ ألنَّه  ن من الترصُّ ا الرتبة غري املحفوظة فالتقديم فيها أمٌر اختياريٌّ يمكِّ هلا، أمَّ
يصبح وسيلة أسلوبيَّة ُتستجلب هبا املعاين وُتقلَّب العبارة لتناسب مقتىض احلال)2)، وهلذا 

دار البحث البالغيُّ يف علم املعاين حول الرتبة غري املحفوظة.

خمالفة األصل فيهما:

ينطلق احلـديث عن التقـديم والتأخري من منطلـق الرتبة الَّتي منها ـ كام أسلفت ـ رتبة 
، ورتبة غري حمفوظة قد ُتراَعى وقد  حمفوظة ال خُتاَلف إالَّ خطًأ وانحراًفا عن النظام السياقيِّ

ال ُتراَعى.

ته  والرتتيب الَّذي جعله النظام النحويُّ أصاًل يف الرتبة غري املحفوظة ال ُيسأل عن علَّ
يف غالب األحيان، وإنَّام ُيسأل عامَّ جاء عىل خالفه: مَل خالف ؟ وما الغاية من اخلالف؟

ف يف الرتكيب والعدول عن أصل ترتيب عنارصه  فالتقديم والتأخري نوٌع من الترصُّ
ة وإالَّ كان جوًرا عىل الرتكيب  ف ال يكون اعتباًطا لغري علَّ لغاية بيانيَّة معنويَّة، وهذا الترصُّ

ومعناه وإفساًدا للكالم بأرسه.

ا تفتقر إىل أمور: حاصل القول يف ظاهرة التقديم والتأخري )اجلائز( أهنَّ

ل: حتديد األصل يف ترتيب عنارص الرتكيب. األوَّ

الثاين: حتديد العدول عن األصل يف هذا الرتتيب.

ة هذا العدول وتأثريه يف املعنى والداللة. اآلخر: البحث عن علَّ

انظر: البيان يف روائع القرآن 9/1).  (1(
انظر: السابق 7/1).  (2(
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أغراض التقديم:

وبحسب  م،  املقدَّ العنرص  بحسب  أحدها  يتعنيَّ  عة،  متنوِّ دة  متعدِّ أغراض  للتقديم 
أهّم من  تقديم عنصـٍر ما هو كـون ذكره  ل من  الغرض األوَّ أنَّ  إالَّ  املقامات واألحـوال، 
ذكر باقي أجزاء الكالم، والعناية به أكثر من العناية بذكر غريه)1)، وهو ما عربَّ عنه سيبويه 
كانا  وإن  أعنى،  ببيانه  وهم  هلم  أهمُّ  بيانه  الَّذي  مون  يقدِّ  ...« واملفعول:  الفاعل  يف  بقوله 
هنم ويعنياهنم«)2)، وجعله اإلمام عبد القاهر قاعدًة للتقديم بقوله: »... مل نجدهم  مجيًعا هُيمِامَّ
د أنَّ االقتصار  اعتمدوا فيه شيًئا جيري جمرى األصل غري العناية واالهتامم »)3)، إالَّ أنَّه أكَّ
عىل العناية واالهتامم ال يكفي لبيان سبب تقديم لفٍظ ما، بل جيب أن ُيفرسَّ وجه العناية فيه 

ر غريه.)4) م يف حني تأخَّ ته الَّتي جعلته يتقدَّ يَّ وسبب أمهِّ

وما دام القول بالعناية وحدها ال يكفي فقد ذكر العلامء من األغراض ما ُيعدُّ وجوًها 
فيها حجٌر عىل غريها من األغراض؛ فلكلِّ  تفسرٌي هلا وتعليل، وليس  ففيها  العناية؛  هلذه 

ه، ولكلِّ تقديٍم أرساره. سياٍق خواصُّ

وممَّا ذكروه من أغراض تقديم اخلرب املفرد عىل املبتدأ:

ده بني القيام والقعود من غري  ا قائم أو قاعد، » فريدِّ 1- التخصيص، كأن يقول أحد: زيد إمَّ
أن خيصصه بأحدمها«)5)، فالردُّ عليه يكون بتقديم اخلرب لتخصيص املبتدأ به، فيقال: 

قائٌم هو.

ُيفَهم بتأخريه«)))،  أنا«، فتقديم اخلرب هنا »ُيفَهم منه معنى ال  2- االفتخار، نحو: »متيميٌّ 
وهو االفتخار -أو غريه كالتخصيص يف مقام آخر- فيجب التقديم مراعاًة للمعنى 

والغرض.
انظر: األطول 1/))3.    (1(

الكتاب 34/1، ويف معناه: الكتاب 1/)5، 143/2.  (2(
دالئل اإلعجاز /107.  (3(

انظر: السابق.  (4(
اإليضاح /101.  (5(

رشح الكافية للريض 234/1.  (((
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3- التفاؤل أو التشاؤم، مثل: ناجٌح زيٌد، ومقتوٌل إبراهيم.)1)

ومن أغراض تقديم اخلرب الظرف واجلاّر واملجرور:

1- االختصاص، نحو قول اهلل تعاىل: ژ ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ   ژ)2)، فالغرض من التقديم 
«)3) ال بغريه. هنا بيان »اختصاص امللك واحلمد باهلل عزَّ وجلَّ

ظرًفا  م  املقدَّ كون  عىل  مقصوًرا  ليس  لالختصاص  التقديم  أنَّ  إىل  هنا  التنبيه  وجيب 
ر مبتدأ؛ فقد » كاد أهل البيان ُيطبقون عىل أنَّ تقديم املعمول يفيد احلرص، سـواء كان  واملؤخَّ
ك  مفعـواًل أو ظرًفا أو جمروًرا، وهلذا قيل يف ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ)4): معناه: نخصُّ

بالعبادة واالستعانة«.)5)

ل األمر عىل أنَّ الظرف خرٌب ال نعت)))، كام يف قول الشاعر: 2- التنبيه من أوَّ

ته الصغرى أجلُّ من الدهر))) له ه�مٌم ال منتهى لكبارها          ومهَّ

م اخلرب للتنبيه وإزالة الوهم. م أنَّه صفة«)8)، فقدَّ ر فقال: مهٌم له، لُتُوهِّ فإنَّه »لو أخَّ

ولتقديم املبتدأ عىل الفعل أغراض كثرية، منها:

، نحو: أنا سعيُت يف حاجتك؛ إلفادة االنفراد بالسعي وعدم  1- التخصيص باخلرب الفعيلِّ
الرشكة فيه.)9)

انظر: معاين النحو /153.  (1(
سورة التغابن، اآلية 1.  (2(

اف 112/4. الكشَّ  (3(
سورة الفاحتة، اآلية 5.  (4(

معرتك األقران 189/1.  (5(
انظر: عروس األفراح 5/1)4.  (((

ق الدكتور عبد  ان بن ثابت  يف مدح الرسول ^، وحقَّ اح التلخيص إىل حسَّ نسبه القزويني ورُشَّ  (7(
ل/354 )حاشية 2(، األطول507/1  اح يف أيب دلف، ُيراجع: املطوَّ احلميد هـنداوي أنَّه لبكر بن النطَّ

)حاشية 2).
عروس األفراح 5/1)4.  (8(

انظر: دالئل اإلعجاز /128.   (9(
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عاء اختصـاصه  ، نحو: هو يعطي اجلزيل، فليس الغرض هنا ادِّ 2- حتقيق األمر وإزالة الشكِّ
بذلك دون غريه، وإنَّام الغرض تأكيد املعنى يف نفس السامع.)1)

الكئيب  السفر، ونحو:  )2)، نحو: خليلك عاد من  أو مسـاءته  السامع  ة  3- تعجيل مسـرَّ
يزورك اليوم.

اًل يف موضعه. وغري ذلك من األغراض ممَّا سيأيت مفصَّ

قيمة التقديم والتأخري:

ظاهرة التقديم والتأخري -شـأن الظواهر السـياقيَّة األخرى كاحلذف والزيادة وغريها- 
مظهٌر من مظاهر شجاعة العربيَّة)3)؛ ففيها إقدام عىل خمالفة لقرينة من قرائن املعنى من غري 
خشـية لبس، اعتامًدا عىل قرائن أخرى، ووصواًل بالعبارة إىل دالالٍت وفوائد جتعلها عبارًة 

راقيًة ذات رونٍق ومجال.

للتقديم والتأخري مرتبطٌة باجلائز منه، ومرهونٌة بحسن استعامله عىل  البيانيَّة  والقيمة 
وفق مقتىض احلال، والوعي باستعامله يف موضعه، وإالَّ كان عبًثا ال قيمة له وال فائدة بل 

ي إىل إفساد املعنى. ربَّام يؤدِّ

واألغراض الَّتي تتفتَّق عنها ظاهـرة التقديم تبنيِّ ثراءها وكثرة فوائـدها، وكوهنا منبًعا 
ا لرقيِّ األساليب وارتفاعها يف البيان. ثرًّ

قوله عن  الظاهرة يف  اجلرجاين هبذه  القاهر  عبد  اإلمام  احتفاء  نرى  فال عجب حني 
ف، بعيد الغاية، ال يزال يفرتُّ لك  باهبا: »هو باٌب كثري الفوائد، جمُّ املحاسن، واسع الترصُّ
لديك  وَيلُطف  مسمُعه،  يروقك  شعًرا  ترى  تزال  وال  لطيفة،  إىل  بك  ويفيض  بديعة،  عن 
اللفظ عن  ل  فيه يشٌء وُحوِّ م  ُقدِّ أن  أن راقك ولطف عندك  فتجد سبب  تنظر  ثم  موقُعه، 

مكان إىل مكان«.)4)

انظر: دالئل اإلعجاز /129.  (1(
انظر: اإليضاح /)5، واألطول 9/1)3.  (2(

انظر: اخلصائص 0/2)3.  (3(
دالئل اإلعجاز /)10.  (4(



املبحث األوَّل
تقديم االسم املفرد

وفيه ثالث قضايا:

األوىل: تقديم الفاعل على الفعل.

الثانية: تقديم املفعول على الفاعل.

الثالثة: جميء االسم بعد )إذا( الشرطية.
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تقديم الفاعل على الفعل:

صورة هذه املسألة أن ينتقل االسـم من كونه فاعاًل يقع بعد الفعل إىل كونه مبتدًأ يقع 
د  قبل الفعل وتصبح اجلملة الفعليَّة بعده خرًبا له، وإذا نظرنا إىل هذا من جهة اإلسـناد املجرَّ
ومعانيها  النحويَّة  الصنعة  جهة  من  ا  وأمَّ املعنى)1)،  يف  فاعـٌل  املبتدأ  ألنَّ  فرق؛  ة  ثمَّ فليس 
فالتقديم وسيلٌة أسلوبيَّة نقلت الرتكيب من نطاق اجلملة الفعليَّة إىل نطاق اجلملة االسميَّة، 
ونقلٌة كهذه ال بدَّ من أن يكون وراءها يشٌء كثري من جهة الداللة، ولذلك كان هلذا التقديم 

ة عىل ما سيأيت بيانه. أغراض كثرية وفوائد مجَّ

ًة كام يقول نحاة الكوفة؛  ر الفعل ال تظلُّ مجلًة فعليَّ م فيها االسـم ويتأخَّ اجلملة الَّتي يتقدَّ
م فاعاًل، منها: ة أسباب متنع من كون االسم املقدَّ فهناك عدَّ

ر عن العامل. 1- أنَّ الفاعل معمول والفعل عامل، واملعمول يتأخَّ

2- وأنَّ الفاعل »بمنزلة اجلزء من الفعل«)2)، فـهام »كجزأي كـلمة، وال جيوز تقديم عجز 
الكلمة عىل صدرها«.)3)

ر فيه، كام نقول  ط العوامل عليه، فال يعمل ما تأخَّ ض بالتقديم لتسلُّ 3- وأنَّ الفاعل يتعرَّ
( دليل عىل أنَّه مل يكن مرفوًعا عىل  يف )زيٌد قام(: إنَّ زيًدا قام، فانتصاب )زيد( بـ )إنَّ
بعمل  عمله  انتسخ  فلذلك  ضعيف،  عامٌل  وهو  االبتداء،  عىل  ُرفمِع  وإنَّام  الفاعليَّة 

(4(.) )إنَّ

الضمري  ألف  قد حلقه  االسـم  م  ُقدِّ الفعل حني  دام  وما  املعنى،  من  أقوى  اللفظ  وأنَّ   -4
وواوه ونونه )يف نحو: الزيدان قاما، والزيدون قاموا، واهلندات قمن(، فهذا دليٌل عىل 

م فاعاًل له. ر)5)، فال يظلُّ االسم املقدَّ ل بمضَمٍر حني ُأخِّ ـُغمِ أنَّه ش

انظر: اخلصائص 343/1.  (1(
أرسار العربيَّة /79، وفيه سبعة أوجه للداللة عىل ذلك نأيُت عن التطويل بذكرها.   (2(

رشح األشموين 388/1.  (3(
انظر: رشح التسهيل 107/2.  (4(

انظر: السابق.  (5(
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الفعليَّة جيعل تقديم الفاعل ال أصل له  ثمَّ إنَّ االفرتاق بني اجلملة االسميَّة واجلملة 
عند البرصيِّني، ولكلِّ هذا كان الصـحيح قوهلم بوجوب تأخـري الفاعل عن عامله)1)، فإذا 
م الفاعل وجب كونه مبتدًأ وتقدير الفاعل ضمرًيا مسترًتا يف الفعل،  د ما صورته تقدُّ ُوجمِ

وتكون اجلملة الفعليَّة خرًبا للمبتدأ.)2)

ولتقديم املبتدأ عىل اخلرب الفعيلِّ أغراض كثرية، منها:

، بالنصِّ عىل أنَّ املبتدأ »فاعله دون واحد آخر، أو دون كلِّ  1- التخصيص باخلرب الفعيلِّ
ڦژ)4)،  ڦ   ڦ   ژ  تعاىل:  قوله  الكريم  القرآن  يف  ذلك  شواهد  ومن  أحد«)3)، 
م أصـحاب اليقني دون غريهم، ويف ختصيصهم بذلك »تعريٌض بأهل الكتاب  أي أهنَّ
وبام كانوا عليه من إثبات أمر اآلخرة عىل خالف حقيقته، وأنَّ قوهلم ليس بصادٍر عن 
ل من قبلك«)5)، ومنه يف املثل:  إيقان، وأنَّ اليقني ما عليه َمن آمن بام ُأنزل إليك وما ُأنزمِ
أنا حرشُته دون  للتخصـيص، واملعنى:  )أنا(  فتقديم  أنا حَرْشـُته؟)))،  ُتْعلمني بضبٍّ 

غريي.

املعنيَّ قد فعل،  الفاعل  أنَّ  بالتأكيد عىل  الشكِّ من ذهنه،  2- حتقيق األمر للسامع وإزالة 
اًل ليقع يف نفس السامع قبل الفعل فيباعده من الشبهة ويمنعه  فلذلك ُيذَكر الفاعل أوَّ
د،ومثال ذلك:فالٌن حيبُّ الثناء،فليس مراد القائل أن  من اإلنكار وظنِّ الغلط والتزيُّ
ض بإنسان ال حيبُّ الثناء، ولكنَّ املراد  يزعم أنَّ فالًنا وحده حيبُّ الثـناء، وال أن ُيعرِّ

بيان أنَّ حبَّ الثناء دأبه عىل جهة التحقيق للسامع ومتكني ذلك يف نفسه.)7)
د منها اإلمام عبد القاهر:)8) وحتقيق األمر يرد يف مقامات عدَّ

انظر: مهع اهلوامع 159/1.  (1(
اجي البن هشام /108، رشح األشموين 388/1. انظر: املقتضب 128/4، رشح مجل الزجَّ  (2(

دالئل اإلعجاز /128.  (3(
سورة البقرة، اآلية 4.  (4(

اف 137/1. الكشَّ  (5(
جممع األمثال 172/1.  (((

انظر: دالئل اإلعجاز /128، 129.  (7(
انظر: السابق /133 وما بعدها.  (8(
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تقول،  بالَّذي  علٌم  ليس يل  قائل:  يقول  أن  نحو  ر،  منكمِ إنكاٌر من  فيه  فيام سبق  أ(  
فأقول له: أنت تعلم أنَّ األمر عىل ما أقول، ولكنَّك متيل إىل خصمي.

ومل  ما صنع فالن  تعلم  كأنَّك ال  قائل:  يقول  أن  نحو   ، فيه شكٌّ اعرتض  وفيام  ب(  
يبلغك، فأقول: أنا أعلم، ولكنِّي أداريه.

ژگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ       : ، كقول اهلل عزَّ وجلَّ عمٍِ ويف تكذيب مدَّ ج(  
خيرجوا  مل  م  أهنَّ منهم  دعوى  ﴿گ﴾  قوهلم:  أنَّ  وذلك  ژ)1)،  ڱ  ڱڱ  ڱ   ڳ  

بالـكفر كام دخلوا به، فاملوضع موضع تكذيب.

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعاىل:  كقوله  يكون،  ال  أن  مثله  يف  القياس  وفيام  د(  
پ  پ  پ  پ  ژ)2)، وذلك أنَّ عبادهتم هلا تقتيض أن ال تكون خملوقة.

أن  ُيستغَرب من األمر، نحو  العادة وعامَّ  ويف كلِّ شـيٍء كان خرًبا عىل خالف  هـ(  
عي العظيم وهو يعيا باليسري، ويزعم أنَّه شجاٌع  تقول: أال تعجـب من فالن ؟ يدَّ

وهو يفزع من أدنى يشء.

ويف الوعد والضامن، وذكر أنَّه ممَّا حيُسـن فيه ويكُثر، كقول الرجل: أنا أعطيك، أنا  و(  
ُدُه وَتضمُن له أن يعرتضه  أكفيك، أنا أقوم هبذا األمر؛ وذلك أنَّ من شأن من َتعمِ

الشكُّ يف متام الوعد ويف الوفاء به، فهو من أحوج يشٍء إىل التأكيد.

ويكثر أيًضا يف املدح والفخر، نحو:أنت تعطي اجلزيل،وذلك أنَّ من شأن املادح  ز(  
أن يمنع السـامعني من الشكِّ فيام يمدح به ويباعدهم من الشبهة، وكذلك شأن 

املفتخر.

ة أو املساءة؛ لكون املسند  3- الثالث من أغراض تقديم املبتدأ عىل اخلرب الفعيّل: تعجيل املسـرَّ
ك جاء إىل البلد. إليه يرسُّ السامع أو يسوؤه)3)، نحو: صديقك يعود اليوم، عدوُّ

سورة املائدة، اآلية 1).  (1(

سورة الفرقان، اآلية 3.  (2(
انظر: األطول 9/1)3.  (3(
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ەئ  ەئ  وئژ)1)،  ژ  التقديم فيه للتعظيم قول اهلل تعاىل:  4- التعظيم أو التحقري، فمامَّ 
م لفظ اجلاللة عىل فعل االستهزاء؛ »للتنبيه عىل أنَّ االستهزاء باملنافقني هو  حيث ُقدِّ
ن يضمحلُّ علمهم  باستهزائهم؛ لصدوره عمَّ اعتداد معه  الَّذي ال  االستهزاء األبلغ 
الغبيُّ  نقول:  أن  للتحقري  فيه  التقديم  وممَّا  وقدرته«)2)،  علمه  جانب  يف  وقدرهتم 

جاء.)3)

5- الغرابة، أي كون الفعل مسـتغَرب الوقوع من ذلك الفاعل، ال ألنَّ الفعل غريٌب يف 
م الفاعل ويكون مبتدأ، نحو: األخرس نطق، األعمى أبرص.)4) نفسـه، فُيقدَّ

ث عنه، قال سـيبويه: »فإذا بنيت الفعل عىل االسم قلت: زيٌد  )- تنبيه املخاَطب إىل املحدَّ
إذا  أنَّه يف موضع )منطلٌق(  الفعل  تريد بقولك مبنيٌّ عليه  اهلاء، وإنَّام  فلزَمْتُه  رضبُتُه، 
ل وارتفع به، فإنَّام قلت:  قلت: عبد اهلل منطلٌق، فهو يف موضع هذا الَّذي ُبنمِي عليه األوَّ
باالبتداء«)))، فكالم سيبويه يف  الفعل ورفعَته  عليه  بنيَت  ثمَّ  له،  ْهَته)5)  فنبَّ اهلل(  )عبد 
تنبيه  يفيد  الفعل عليه  وبناء  باالبتداء  م االسـم ورفعه  تقدُّ أنَّ  املوضع رصيٌح يف  هذا 

م. املخاَطب إىل االسم املقدَّ

م الصرييّف املبتدأ عىل الفعل يف مواضع، منها: وقد قدَّ

يف قوله يف عودة الوحي:  *

ع�اد يَل الوح�ُي وع�اد ال�رواْء          للشعِر والشدِو هبذا اللق�اْء
اح عرْب اهلواْء))) يف مارٍس حن الربيُع انتش��ى          بعطره الفوَّ

سورة البقرة، اآلية 15.  (1(
روح املعاين 159/1.  (2(

انظر: معاين النحو 0/1)1.  (3(
السابق.  (4(

)فنبَّهَته( هو اللفظ الوارد يف طبعة ديرنبورغ الَّتي حظيْت بأصحِّ نسـخة من كتاب سيبويه وجعلها   (5(
قته )فنسبته  املرحوم الشيخ عبد السـالم هارون أسـاًسا يف املعارضة، ومع هذا فقد أْثَبَت يف متن حُمقَّ

له( خالًفا هلا ولطبعة بوالق.
الكتاب 81/1.  (((

عودة الوحي /8.  (7(
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لفظ  بتصدير  والتفاؤل،  ة  املسـرَّ لتعجيل  انتشـى(  الربيع  )حني  قوله:  يف  والتقديم 
)الربيع( الَّذي حيمل داللة السعادة والبهجة، بام يتناسب مع جوِّ الفرح يف القصيدة بسبب 

عودة الوحي.

ويف قوله يف الشاعر العراقّي هالل ناجي:  *

وإن جال احلسَن قلَت: الريشُة انطلقْت          بكلِّ لوٍن ُيباهي كلَّ ما رسموا)))

التنبيه الزم يف هذا  ثمِ عنه، وهذا  ي إىل املتحدَّ املتلقِّ البيت لتنبيه  وتقديم )الريشة( يف 
املوضع؛ ففي البيت انتقال بالصورة من جمال الشعر إىل جمالمِ الرسم، وهذا االنتقال قد ال 
م الريشة الَّتي هي أداة  ُيدرك برسعة، فكان ال بدَّ من تصدير ما يدلُّ عىل هذا االنتقال، فقدَّ

ام. الرسَّ

النابغة،  واملحامي  املخلص،  والوطنّي  املثايل،  النائب  فهمي،  لعزيز  رثائه  ويف   *
والشاعر امللَهم:

خ��لِّ ال�ع�زاء ف�م�ا ي��في�ُد ع�زاُء          ساد الظالُم وغامت األضواُء

الشعلُة انطفأْت.. وكان وراءها          للمدجلن احلائري���ن رجاُء)))

   والتقديم يف قوله: )الشعلُة انطفأْت( أقرب إىل إرادة التعظيم، لبيان أنَّ الَّذي وقع له 
يَّة هنا ليست  ًنا، وإنَّام هو الشـعلة الَّتي هتدي املدجلني احلائرين، فاألمهِّ االنطفاء ليس شـيًئا هيِّ

للمسند )االنطفاء( وإنَّام للمسند إليه )الشعلة(، فلذلك كان املسند إليه أحقَّ بالتقديم.

د الصرييف: ويف قوله يف رثاء سامية حممَّ  *

ه))) وكتس�ب�ي�حة املصيِّ إذا ما          حرسته األمالُك والطهر ضمَّ

السابق /15.  (1(
صدى ونور ودموع /281.  (2(

صلوايت أنا /7).  (3(
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ومع أنَّ يف التقديم هنا نوًعا من القلق؛ ألنَّه عطف مجلة اسميَّة عىل مجلة فعليَّة)1) إالَّ أنَّ 
، والثانية من جهة اللفظ،  فيه فائدتني: األوىل من جهة املعنى، بتخصيص الطهر بضمِّ املصيلِّ

ه( ليأخذ مكانه من القافية. ر الفعل )ضمَّ حيث تأخَّ

وقوله يف قصيدة )لغة الضاد(:  *

ا          حن يروي لسيِّد املرسلينا))) البخاريُّ مل يكن قرشيًّ

ر يف البيت منفّي، وتقديم املسند إليه عىل املسند املنفّي يفيد املبالغة يف     والفعل املؤخَّ
إظهار  النفي  يف  املبالغة  ووجه  البيت،  يف  املبالغة  وتتعنيَّ  التخصيص)3)،  يفيد  وقد  النفي، 
فقد  ا، ومع هذا  قرشيًّ يكن  مل  العلامء  البخارّي مع كونه يف ذروة  اإلمام  أنَّ  مفادها  صورة 
ُيرسِّ حلفظ حديث النبّي ^ ذي اللسان العريّب املبني، ممَّا يدلُّ عىل أنَّ اللغة العربيَّة حمفوظٌة 

ء حلفظها من شاء من العرب أو من غريهم. بحفظ اهلل، وهو هييِّ

تقديم املفعول على الفاعل:

التقديم املقصود هنا هو سبق املفعول للفاعل مع بقائه منصوًبا كام كان يف حالة التأخري، 
فالتغيري عن األصل من حيث الرتتيب فقط، وال يمتدُّ إىل اإلعراب، يقول سيبويه: »فإن 
ل، وذلك قولك: رضب زيًدا  رت الفاعل جرى اللفظ كام كان يف األوَّ مت املفعول وأخَّ قدَّ
ل منه وإن  ًما، ومل ترد أن تشغل الفعل بأوَّ ًرا ما أردت به مقدَّ عبُد اهلل؛ ألنَّك إنَّام أردت به مؤخَّ
ًما، وهو عريبٌّ جيٌِّد كثري«)4)،  ًرا يف اللفظ، فمن َثمَّ كان حدُّ اللفظ أن يكون فيه مقدَّ كان مؤخَّ

ومقبوٌل يف القياس. )5)

الفعليَّة والعكس ثالثة أقوال: جوازه مطلًقا، ومنعه مطلًقا،  للنحاة يف عطف اجلملة االسميَّة عىل   (1(
مغني  انظر:  الثالثة،  أضعف  املطلق  باملنع  القول  هشام  ابن  جعل  وقد  فقط،  الواو  يف  وجوازه 

اللبيب/30).
صلوايت أنا /92.  (2(

انظر: معرتك األقران 187/1.  (3(
الكتاب 34/1.  (4(

انظر: اخلصائص 382/2.  (5(
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م الفاعل عىل املفعول)1)؛ » ألنَّ الفعل قد يستغني عن املفعول،  مقتىض األصل أن يتقدَّ
بتأخري  األصل  خمالفة  فتوجب  أمور  تعرض  ولكن  الكالم«)2)،  يف  فضلة  املفعول  وألنَّ 

الفاعل عن املفعول، وهي:)3)

1- أن يتَّصـل بالفاعل ضمري مفعول راجع إىل مفعول، نحو: رضب زيًدا غالُمُه.

(، نحو: ما ضـرب عمًرا إالَّ زيٌد، أو بـ )إنَّام(، نحو: إنَّام  2- أن يكون الفاعل حمصـوًرا بـ )إالَّ
رضب عمًرا زيٌد.

ٌد. 3- أن يتَّصل مفعوله وهو غري متَّصل، نحو: أكرمك حممَّ
وتعرض أموٌر توجب التزام األصل بتقديم الفاعل عىل املفعول، وهي:)4)

1- أن خيفى اإلعراب اللفظّي يف الفاعل واملفعول مًعا مع انتفاء القرينة اللفظيَّة أو املعنويَّة 
الَّتي متيِّز أحدمها من اآلخر، نحو: رضب موسى عيسى.

املفعول اساًم  املفعول، سواء كان  الفاعل ضمرًيا متَّصاًل وجب تقديمه عىل  2- أن يكون 
ظاهًرا، نحو: رضبت زيًدا، أو مضمًرا منفصاًل، نحو: ما رضبت إالَّ إيَّاك، أو مضمًرا 

متَّصاًل، نحو: رضبُتَك.

، نحو: ما رضب زيـٌد إالَّ عمًرا، أو بإنَّام، نحو: إنَّام رضب  3- أن يكون املفعول حمصـوًرا بإالَّ
زيٌد عمًرا.

ا فيام عدا تلك احلاالت فتقديم املفعول جائز »إذا كان الكالم موضًحا عن املعنى«)5)  أمَّ
وكان اإلعراب مفصًحا عن الفاعل واملفعول )))، ومنه يف القرآن الكريم قوله تعاىل: ژې  

ې ې  ىژ)7).

اجي /10. انظر: املقتضب 102/4، مجل الزجَّ  (1(
اجي البن هشام /108. رشح مجل الزجَّ  (2(

انظر: رشح الكافية للريض 171/1.  (3(
انظر: رشح الكافية للريض 1/))1، ورشح األشموين 403/1.  (4(

املقتضب 95/3.  (5(
اجي البن هشام /108. انظر: السابق، ورشح مجل الزجَّ  (((

سورة احلّج، اآلية 37.   (7(



1(2

ويدور غرض تقـديم املفعول عىل الفاعل حـول العناية واالهـتامم الَّذي هو األصل يف 
ة، وممَّا يبنيِّ وجه العناية واالهتامم ما ذكره اإلمام عبد القاهر يف تفسريمها  أغراض التقديم عامَّ
بمثال يف قوله: »معنى ذلك أنَّه قد تكون أغراض الناس يف فعٍل ما أن يقع بإنساٍن بعينه، وال 
يبالون من أوقعه، كمثل ما ُيعلم من حاهلم يف حال اخلارجيِّ خيرج فيعيث ويفسد ويكثر به 
م يريدون قتَله، وال يبالون َمن كان القتل منه، وال يعنيهم منه يشء، فإذا ُقتل وأراد  األذى، أهنَّ
م ذكر اخلارجّي فيقول: َقتَل اخلارجيَّ زيٌد، وال يقول: قتَل زيٌد  مريٌد اإلخبار بذلك فإنَّه يقدِّ
؛ ألنَّه يعلم أْن ليس للناس يف أن يعلموا أنَّ القاتل له زيٌد جدوى وفائدة فيعنيهم  اخلارجيَّ
عون إليه:  عون له ومتطلِّ هتم، ويعلم من حـاهلم أنَّ الَّذي هم متوقِّ هم ويتَّصل بمسـرَّ ذكـره وهيمِّ

ه وختلَّصوا منه«.)1) م قد ُكفوا رشَّ متى يكون وقوع القتل باخلارجيِّ املفسد، وأهنَّ

وقد استعمل الصرييفُّ تقديم املفعول عىل الفاعل بكثرة، فمن ذلك:

قوله يف جيهان السادات:  *
ُم ج��ي�اًل          قد تناسى كفاَحُه األبناُء ))) م اهلُل َم���ْن ُت��ك��رِّ ك���رَّ

وتقديم املفعول )كفاحه( مطلوٌب يف هذا املوضع؛ إذ ال شكَّ أنَّ العناية بذكره أكثر من 
العناية بذكر األبناء، ال سيَّام وهم يتناسون كفاح أسالفهم.

د أنور السادات: وقوله خياطب الرئيس حممَّ  *

تكسو احلديَث رواًء يف بساطته          ألنَّه م�ن ص�م�ي�م ال�ق�ل�ِب ن�ب�ضاُت
فيه احل�ق�ائ�ُق مل تس���رْت م�ع�املَها          عن املسامع يف النفس السياساُت)))

السياسـات  من  أهمُّ  احلقائق  معامل  أنَّ  )معاملها(  املفعول  تقـديم  يف  العناية  ووجه 
ا احلقائق فلها وجه واحد واضح املعامل،  وأرشف، فالسياسات تتقلَّب بني احلقِّ والباطل، أمَّ

ر ليأخذ مكانه من القافية. وفيه نكتة لفظيَّة هي أنَّ الفاعل )السياسات( تأخَّ

دالئل اإلعجاز /107، 108.  (1(
عودة الوحي /87.  (2(

السابق /95.  (3(
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اد، يصف أدبه: وقوله يف رثاء عبَّاس العقَّ  *
أدٌب أق���وى م��ن ال�م��وِت وال          يعرُف املوَت الَّذي جاز السحاْب)))

نفي  يصبح  املعرفة  فعل  املوت  يتلو  فحني  التخصيص،  بغرض  هنا  املفعول  وتقديم 
الرفيع )الَّذي جاز  املعرفة خمصـوًصا باملوت، وهذا يوصـل إىل تأكيد معنى خلود األدب 

السحاب( وعدم موته.

ومواضع كثرية أخرى)2)، وقد اسـتأثر غرض العناية واالهتامم بأكثرها، فأكتفي بعرض 
ًبا للتكرار. األبيات السابقة جتنُّ

جميء االسم بعد إذا الشرطية:

نة معنى  يدور البحث يف هذه املسألة حول الرتاكيب الَّتي ترد فيها )إذا( الظرفيَّة املضمَّ
ژ)3)، ففي مثل  ٱ  ٻ  ٻ  ژ  يليه فعل، كام يف قول اهلل تعاىل:  اسـٌم  الرشط وبعدها 
ه الفعل املذكور  هذا الرتكيب خالف، ومذهب اجلمهور فيه أنَّ فعل الرشط حمذوف يفرسِّ
ا مذهب الكوفّيني فهو أنَّ االسم  بعد)4)، والتقدير عندهم: إذا انفطرت السامء انفطرت، أمَّ

م عىل فعله)5)، أو مبتدأ خربه ما بعده.))) بعد )إذا( مرفوٌع بالفعل بعده، وهو فاعٌل متقدِّ

ة بالدخول عىل اجلملة الفعليَّة  واخلالف يف هذا فرٌع عن اخلالف يف )إذا( هل هي خمتصَّ
أم ال، وأقوال النحاة يف هذه املسألة ثالثة:

إذا كان اخلرب فيها فعاًل، وهو  ل: جيوز دخول )إذا( عىل اجلملة االسـميَّة  القول األوَّ
تبتدئ األسـامء  قد  بعدمها جائز؛ ألنَّك  )إذا(: »والرفع  قال عن )حيث( و  قول سـيبويه، 

صلوايت أنا /)8.  (1(
انظر: صلوايت أنا/24، 30، 9)، زاد املسافر/48، نوافذ الضياء/12، 25، 51، عودة الوحي/14،   (2(
النبع /77، الرشوق /30، 58، صدى ونور ودموع / ))، 75، 100،   ،100 ،94 ،49 ،15

117، 145، 9)1، 257، األحلان الضائعة /15، 32، 34، 70.
سورة االنفطار، اآلية 1.  (3(

انظر: املقتضب74/2، املفّصل/207، ابن يعيش4/)9.  (4(
انظر: معاين األخفش 2/)73.  (5(
انظر: رشح التسهيل 213/2.  (((
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بعدمها فـتقول: اجلس حيث عبد اهلل جالس، واجلس إذا عبد اهلل جلس«)1)، فيؤخذ من 
قوله: »قد تبتدئ األسـامء بعدمها« أنَّه يرى جواز رفع االسم بعد )إذا( عىل االبتداء، ويؤخذ 

من متثيله أنَّه يشرتط جلوازه أن يكون اخلرب فعاًل.

وقد اقرتن قول سيبويه بجواز ذلك بوصفه له بالقبح، قال: » ويقبح إن ابتدأت االسم 
بعدمها إذا كان بعده الفعل« )2)، فهو »يف قياسه من باب املستقيم القبيح، فاستقامته من جهة 

ر الفعل«.)3) م االسم وأخَّ اًل قدَّ معناه ولفظه، وقبحه من جهة ترتيبه؛ ألنَّه أوَّ

ب إليه القول باختصاص )إذا( بالدخول عىل اجلملة الفعليَّة)4)،  وقد ُغلمِط عىل سيبويه فُنسمِ
وربَّام أوقع يف هذا الغلط قوُله: » مجلة هذا الباب أنَّ الزمان إذا كان ماضًيا ُأضيف إىل الفعل 
ا مل يقع مل  وإىل االبتداء واخلرب؛ ألنَّه يف معنى )إذ(، فُأضيف إىل ما ُيضاف إليه )إذ(، وإذا كان ملمِ

ُيضف إالَّ إىل األفعال؛ ألنَّه يف معنى )إذا(، و )إذا( هذه ال ُتضاف إالَّ إىل األفعال«)5).

ني جتعلنا  ل مل يفهموا مراده، ومراعاة النصَّ فالَّذين نظروا إىل هذا النصِّ وحده دون األوَّ
نرى بوضوح أنَّ سيبويه ال جُييز مثل: اجلس إذا عبد اهلل جالس، وإنَّام جييز مثل: اجلس إذا 
عبد اهلل جلس، » فتكون اجلملة بعد )إذا( مبنيَّة من اسم وفعل، فقُبح من جهة الرتتيب، 

ا أن يكون حمااًل فال". ))) فأمَّ

القول الثاين: جيوز دخول )إذا( عىل اجلملة االسميَّة مطلًقا، سواء كان اخلرب فيها فعاًل 
أو اسـاًم، وُيرَوى هذا القـول عن األخـفش)7) والكـوفيِّني )8)، واختاره ابن مالك.)9)

الكتاب 107/1.  (1(
السابق، نفسه.  (2(

د /7). االنتصار لسيبويه عىل املربِّ  (3(
للريض  الكافية  ورشح   ،395/ الناظم  البن  األلفيَّة  ورشح   ،213/2 التسهيل  رشح  مثاًل:  انظر   (4(

419/1، واجلنى الداين /8)3، ورشح األشموين 152/2.
الكتاب 119/3.  (5(

االنتصار /)).  (((
انظر: اجلنى الداين /8)3، ورشح األشموين 152/2.  (7(

انظر: رشح الكافية للريض 418/1، 419، ومغني اللبيب /757.  (8(
انظر: التسهيل /94، ورشحه 213/2.    (9(
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القول الثالث: ختتصُّ )إذا( بالدخول عىل اجلملة الفعليَّة، وإذا وقع بعدها اسٌم مرفوٌع 
كالفاريّس)2)  تابعه،  ومن  املرّبد)1)  قول  وهو  املذكور،  عليه  يدلُّ  حمذوٍف  لفعٍل  فاعٌل  فهو 

والزخمرشّي)3) وغريمها.)4)

واجلدير بالقبول من هذه األقوال هو قول سيبويه؛ فالَّذين أجازوا دخول )إذا( الظرفيَّة 
نة معنى الرشط عىل اجلملة االسميَّة مطلًقا ال يعضد قوهلم شواهد كثرية فصيحة، وال  املضمَّ
يروون من شواهد دخوهلا عىل اجلملة االسـميَّة ذات اخلرب االسميِّ إالَّ ما الندور والشذوذ 

أوىل به، كقول الفرزدق:
ُع))) ٌة          له ولٌد منها فذاك ال�مذرَّ إذا باهيٌّ حتته حنظليَّ

مثل  يف  فقالوا  والتقدير  للتأويل  الباب  وفتحوا  الفعليَّة  باجلملة  وها  خصُّ الَّذين  ا  وأمَّ
أنَّ  خيفى  فال  انفطرت،  السامء  انفطرت  إذا  التقدير:  إنَّ  ٻژ  ٱ  ٻ   ژ  تعاىل:  قوله 
هيا، فام  تقديرهم بعيٌد عن املعنى، يفسد الكالم، وجيعله يف غاية الركاكة، من غري فائدة يؤدِّ

الغرض من احلذف والذكر وتفسري اليشء بنفسه؟

إنَّ هذا التأويل يضيِّع تعبرًيا بليـًغا وأسـلوًبا جلياًل ورد بكثرة يف أفصـح النصوص، 
نة معنى الرشط عىل اجلملة االسميَّة ذات اخلرب الفعيّل يف  فقد دخلت )إذا( الظرفيَّة املضمَّ
اثنني وعرشين موضًعا من القرآن، يف سور )املرسالت، والتكوير، واالنفطار، واالنشقاق(، 

سوى ما ورد منه يف الشعر، كقول أيب ذؤيب اهلذيّل:
وإذا املنيَّة أنشبت أظفارها          ألفيت كلَّ متيمٍة ال تنفُع)))

وقول الفقعيّس:

انظر: املقتضب 177/3، والكامل 1229/3.  (1(
انظر: التعليقة 1/)11.  (2(

انظر: املفّصل /207.  (3(
انظر: البسيط 2/)87، وابن يعيش 4/)9، ومهع اهلوامع 207/1.  (4(

ُيراجع:  ا فعل الشـرط،  البيت عىل إضامر )كان( عىل أهنَّ ل  ُأوِّ التسهيل 213/2، وقد  انظر: شـرح   (5(
مغني اللبيب 127/1.

رشح أشعار اهلذليني 4/1.  (((



1((

ون�ي ل�م�ث�ل�ي تفاقدوا          إذا اخلصُم أبزى مائل الرأس أنكب))) وهالَّ أع�دُّ

وغريها)2)، وكثرة املسموع منه جتعل التأويل غري مقبول فيه؛ فالتأويل إنَّام هو وسيلٌة 
إلحلاق النادر الشاّذ بالكثري املستقيم، واستعامله مع كثرٍي فصيٍح ال حاجة إليه وال رضورة 

ره. تربِّ

ومع رجحان مذهب سيبويه يف هذه املسألة فإنَّ نظرته إىل هذا األسلوب عىل أنَّه قبيح 
فيها إجحاف، وليست تسـتقيم مع منهجه يف االهتامم باملعاين والدالالت وإخضاع النحو 

م. هلا، فوصفه له بالقبح غري مسلَّ

إنَّ تقديم االسم عىل فعل الرشط أسلوٌب عريبٌّ فصيح، وهو رضٌب من تقديم املسند 
د أوجهها: هلا العناية واالهتامم الَّتي تتعدَّ إليه له معاٍن وأغراض، أوَّ

فقد يكـون التقديم للتخصـيص، نحو: إذا عيلٌّ جاءك فأعطه هذا الكـتاب، فاملعنى أنَّ 
إعطاء الكتاب جيب أن خيتصَّ بعيلٍّ دون سواه.

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ   ژ  التقديم للتهويل، نحو قـوله تعاىل:  وقد يكـون 
پ  ڀ   ڀژ )3)، فهذا موطن من مواطن التهويل؛ ألنَّ انفطار السـامء وانتثار الكـواكب 
م االسم  وما تبعها فيه هوٌل كـبرٌي ورعٌب وفزع، ويتَّضح هذا إذا نظرنا إىل آيٍة أخرى مل يقدَّ
وواقٌع  مألوٌف  الزالزل  مشهد  ألنَّ  )4)؛  ژ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ژ  تعاىل:  قوله  يف  فيها، 
ر ـ وإن كانت تلك زلزلة أعظم ـ بخالف انفطار السامء، وانتثار الكواكب، وتفجري  متكرِّ

م االسم. البحار... فاهلول فيها أكرب، وهلذا تقدَّ

ق. وقد يكون للتعظيم، نحو: إذا احلرُب قال بذلك فصدِّ

ة، نحو: إذا احلبيُب حرض وهبت لك ما تريد. وقد يكون لتعجيل املرسَّ

رشح ديوان احلامسة للمرزوقي 214/1، وأبزى: أي جاء وهو متأخر العجز مائل الرأس منحرفا.  (1(
قد رصد املرحوم أمحد مكي األنصاري أكثر من ألفي بيت هلذه الظاهرة يف كتابه )النحو القرآين(.   (2(

سورة االنفطار، اآليات 1 – 3.  (3(
سورة الزلزلة، اآلية 1.  (4(
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اُح حكم البالد فال خري يف احلياة. أو لتعجيل املساءة، نحو: إذا السفَّ

أو لغري ذلك من أغراض التقديم الكثرية.)1)

وإذا ثبت لنا أنَّ تقديم االسم عىل فعل الرشط أسـلوٌب عاٍل له قيمته يف البيان فلنقف 
عىل مواضع استعامل الصرييف هلذا األسلوب يف شعره، وقد ورد يف ستَّة مواضع:

يف قوله:  *

فكم خدعتني رؤًى كاذبات          إذا الليُل عسعس مل تسطِع)))

يف  إبرازه  تقديمه  من  والغرض  )عسعس(،  الرشط  فعل  عىل  )الليل(  االسم  م  قدَّ    
يَّته يف أنَّ الشاعر  الرتكيب وإعطاؤه شيًئا من االهتامم؛ ألنَّه األهمُّ لدى الشاعر، وتبدو أمهِّ
أراد إحداث املفارقة والتناقض بني )الرؤى( و )الليل( عىل غري ما هو مألوٌف وشائٌع من 
إقباله بظالمه )وهو معنى  قبل اإلخبار عن  الليل  بذكر  ل  فلهذا عجَّ اجتامعهام واقرتاهنام، 

العسعسة(.)3)

وقوله:  *

إذا األنفُس افتقدت هْدهَيا          مشْت يف طريق اهلوى ضاغنْه)))

   والغرض من تقديم االسم )األنفس( عىل الفعل )افتقدت( التحقري، حتقري األنفس 
أنَّ  ة، مع مالحظة  القلَّ النتفاء ما يمنحها قيمتها )وهو اهلدي(، وهلذا أوردها بصيغة مجع 
)افتقد(  )افتقد( بمعنى )فقد(، فهذا خطأ؛ ألنَّ معنى  البيت خمطئ الستعامله  الصرييف يف 

اليشء: طلبه)5)، وليس هذا ما أراده يف البيت.

وقوله يف أمحد زكي أيب شادي:  *

انظر: معاين النحو104/4. صدى ونور ودموع/)14.  (1(
صدى ونور ودموع/)14.   (2(

انظر: لسان العرب )ع س س(.  (3(
صدى ونور ودموع/170.  (4(

انظر: لسان العرب )ف ق د(.  (5(



1(8

إذا اأُلمم اضطهدت مصلحيها          ف�ل�ي�س ل�ه�ا م�ث�ٌل أم�ث�ُل)))

   وتقديم )األمم( عىل )اضطهدت( للتهويل، فإنَّ الشاعر مل يقصد إىل إبراز اضطهاد 
ا  املصلحني؛ ألنَّه من سـنن احلياة اصطدام املصـلحني بمن يضطهـدهم ويقاوم عملهم، أمَّ
أن يكون االضطهاد واقًعا من )األمم( بأكملها فهذا هو اليشء الَّذي يستحقُّ إبرازه وهتويله 

ة قوله يف البيت بعده: يف معرض الذّم، ويدلُّ عىل استعظامه وقوع هذا من الشعب أو األمَّ

وأيُّ ب�ن�اٍء ي�ق�وُم ل�ش��ع�ٍب          حيارُب َمن شاد أو خيُذُل ؟!

ه: وقوله يف أمِّ  *

ين بعد ض��اليل م��ؤمنا))) كان يل ظلٌّ إذا اليأُس طغى          ردَّ

ه يف األداء،  ره بعد )إذا( ليأخذ حقَّ    وتقديم االسم يف هذا البيت للتهويل، فقد صدَّ
فاإلتيان بلفظ )اليأس( يف صدر الرتكيب الرشطّي يعطي للفظ )اليأس( تأثرًيا أقوى ممَّا لو 
ام عظم الداء عظم  مه ليكون هلذا الظّل معنى أكرب وأعظم؛ فإنَّه كلَّ قال: إذا طغى اليأس، فقدَّ
ق يف دجمه مع عنارص البيت األخرى  ه، وإن مل يوفَّ دواؤه، )وقد استعمل الظّل هنا رمًزا ألمِّ

ة(. لرسم الصورة املعربِّ

وقوله عىل لسان شهرزاد ختاطب شهريار:  *

�ْه زلَّ أه�وَن   – ًة  م�رَّ  – ل�ي  ف�اغ��ت��ف�ر 

�ْه ظ�لَّ ف�ي�ك  أل�ق�ى  ال��غ��ف��ران  ف��إذا 

مثَلْه))) األرض  يف  جتد  مل  قلًبا  ُعدَت 

ه...( إلفادة التخصيص، واملعنى  وتقديم االسـم يف قـوله: )فإذا الغفران ألقى فيك ظـلَّ
أنَّه ال ينقصه سوى الغفران ليصبح ذا قلٍب ال مثيل له يف األرض. 

صدى ونور ودموع /180.  (1(
السابق /8)2.  (2(
شهرزاد /47.  (3(
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وقوله مطلع قصيدة بعنوان )حيايت(:  *

ر منِّي اجلفوَن          وأيقظ يفَّ القوى اخلائرْه))) إذا الفجر حرَّ

  وتصدير لفظ )الفجر( عىل هذا النحو يف املطلع بغرض التفاؤل، فال شكَّ أنَّ الفجر 
يبعث االرتياح يف نفس الشاعر، وحترير اجلفون وإيقاظ القوى اخلائرة يسـتمدُّ قيمته لدى 
الشـاعر من كونه من فعل الفجـر، وقد أنس الشـاعر إىل التفاؤل الواضـح يف مطلع القصيدة 

-الَّذي أوصل إليه تقديم االسم- فأكمل متفائاًل عىل غري عادته:    

ع أن�ف�اس���ه ال�ع�اط���رْه وه�بَّ ن�س�ي�م ال�ص�ب�اح ال�ع�ل�يل          ي��وزِّ

ورنَّت عى راق�ص�ات ال�غ�ص�ون           سواجُع كاألنفس الشاع��رْه

��ات�ه ال��زاه���رْه ���ُم ج�نَّ والح ع�ل�ى ق�س��م�ات ال�وج�ود           ت�ب�سُّ

ص�ح�وُت أناج��ي خي����ااًل مجياًل           ويف ناظريَّ رؤًى ساحرْه )))

األحلان الضائعة /)1.  (1(
السابق /)1.  (2(



                    



املبحث الثاني
تقديم اجلار واجملرور

وفيه قضيتان:

األوىل: تقديم اجلارِّ واجملرور على املتعلَّق.  -

الثانية: تقديم اجلارِّ واجملرور على أفعل التفضيل.  -
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تقديم اجلاّر واجملرور على املتعلَّق:

ق به ظـاهًرا أو مضمًرا)1)؛ ألنَّ  ال بدَّ حلروف اجلرِّ ـ عدا الزوائد منها ـ من وجود ما تتعلَّ
معاين احلروف تتوقَّف عىل ذكـر املتعّلق، بخالف األسـامء واألفعال. )2)

ق: أن يوصـل احلرف معنى الفعل إىل االسـم، » فالَّذي وصل معناه هو  ومعنى التعلُّ
إىل  السري  معنى  أوصلت  )من(  فـ  البرصة،  من  سـرت  كقولك:  احلرف،  به  ق  يتعلَّ الَّذي 

ق به ».)3) البرصة عىل معنى االبتداء وهو متعلَّ

وإنَّام كانت هذه احلروف توصل معاين األفعال إىل األسامء ألنَّ األفعال الَّتي ترد قبلها 
ال تتجـاوز الفاعل إىل املفعول، وتكون ضعيفة عن أن تصل وتفيض إىل األسامء )املفاعيل( 
ي  لتعـدِّ »معونة  ا  أهنَّ أي  الواسـطة)4)،  هبذه  اجلرِّ  حـروف  فتقوم  واسـطة،  بال  بعـدها  الَّتي 

يه«.))) يـه فتعدِّ الفعل«)5)، تدخـل مع الفعل »لتقوِّ

ومن أمثلة ذلك: األفعـال )عجبُت( و )مررُت( و )ذهبُت(، فلو قيل: عجبُت زيًدا، 
ًدا، مل جيز ذلك؛ لضـعف هـذه األفعال عن الوصول إىل  أو مررُت جعفًرا، أو ذهبُت حممَّ
د،  األسامء، فتوصلها حروف اجلرِّ فيقال: عجبُت من زيد، ومررُت بجعفر، وذهبُت إىل حممَّ
وكانت هذه األسـامء جمرورة ال منصـوبة باألفعال للفصل بني الفعل الواصل بنفسه والفعل 

الواصل بغريه ليمتاز السبب األقوى من السبب األضعف. )7)

ٌل بام يشبهه،  ق به من أن يكون عاماًل، » وهو فعٌل، أو ما يشبهه، أو مؤوَّ وال بدَّ يف املتعلَّ
الفاعل،  واسم  واملصدر،  الفعل،  واسم  الفعل،  بالتفصيل:  أو   ،(8(« معناه  إىل  يشري  ما  أو 

انظر: رشح اجلمل البن عصفور482/1.   (1(
انظر: اإليضاح رشح املفّصل 137/2.  (2(

أمايل ابن احلاجب 4/)1.  (3(
انظر: ابن يعيش 8/8.  (4(

اخلصائص 341/1.  (5(
السابق 229/3.  (((

انظر: ابن يعيش 8/8.  (7(
رشح األشموين119/2.  (8(
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ات غري العاملة  واسم املفعول، والصفة املشبَّهة، واسم التفضيل، وصيغة املبالغة، واملشتقَّ
كاسم الزمان واسم املكان.)1)

ا جواًزا لكثرة االسـتعامل  ق به لكونه حمذوًفا، إمَّ وقد خيلو الكالم من ذكر العامل املتعلَّ
د الكون العاّم، وذلك يف  ا وجوًبا لداللته عىل جمرَّ وأمن اللبس أو لوجود دليل احلـذف، وإمَّ
مسـائل أشهرها سبعة: أن يقع صفًة، أو حااًل، أو صلًة، أو خرًبا ملبتدأ أو لناسخ، أو أن يكون 
، أو أن يكون اجلارُّ هو الواو أو التاء  ملتزم احلذف جلريان العرب عىل حذفه يف أسلوب معنيَّ

املستعملتان يف القَسم، أو أن يرفع اجلارَّ مع جمروره االسم الظاهر عند القائلني بذلك.)2)

د،...( أو وصًفا يشبه  ، حصل، ُوجمِ ا فعاًل )استقرَّ وعند حذف العامل ينبغي تقديره، إمَّ
الفعل )مستقّر، حاصل، كائن،...(، إالَّ يف القسـم وصـلة غري )أل( املوصولة فيجب تقديره 

فيهام فعاًل؛ ألنَّ مجلتي القسم والصلة لغري )أل( ال تكونان هنا إالَّ مجلة فعليَّة.)3)

ر  م عليهام، وإذا كان حمذوًفا ُقدِّ قهام أن يتقدَّ واألصل يف الرتتيب بني اجلارِّ واملجرور ومتعلَّ
ًرا،  ًما عليهام، كسائر العوامل مع معموالهتا، وقد يعرض ما يقتيض ترجيح تقديره مؤخَّ » مقدَّ
ر عن  ل نحو: يف الدار زيد؛ ألنَّ املحذوف هو اخلرب، وأصله أن يتأخَّ وما يقتيض إجيابه، فاألوَّ
ر املتعّلق فعاًل  ( ال يليها مرفوعها، ويلزم من قدَّ املبتدأ، والثاين نحو: إنَّ يف الدار زيًدا؛ ألنَّ )إنَّ

م عىل املبتدأ«.)4) ًرا يف مجيع املسائل؛ ألنَّ اخلرب إذا كان فعاًل ال يتقدَّ ره مؤخَّ أن يقدِّ

التخصيص  حول  غرضـه  يدور  املعـموالت-  مجيع  -شـأن  واملجرور  اجلاّر  وتقديم 
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعاىل:  قوله  الكريم  القرآن  يف  منه  وقع  وممَّا  واحلرص)5)، 
ٌق  وَن﴾ جواب القسم الَّذي دخلت عليه الالم، » و﴿إمِىَل اهللمِ﴾ متعلِّ رَشُ پژ )))، فـ﴿حُتْ

م لالختصـاص، أي: إىل اهلل ال إىل غريه يكون حرشكم، أو لالهتامم«.)7) به، وإنَّام ُقدِّ

انظر: النحو الوايف 439/2، 440.  (1(
راجع: السابق /441، 442.   (2(

انظر: السابق /442.  (3(

مغني اللبيب /587.  (4(
انظر: معرتك األقران 189/1.  (5(

سورة آل عمران، اآلية 158.  (((
الدّر املصون 459/3.  (7(



175

يقول:  املنصوب،  املفعول  بتقديم  واملجرور  اجلارِّ  تقديم  القاهر  عبد  اإلمام  ويشبِّه 
أمرتك هبذا،  ما  فإذا قلت:  املنصوب،  ما ذكرنا حكم  املجرور يف مجيع  اجلارِّ مع  »وحكم 
كان املعنى عىل نفي أن تكون قد أمرته بذلك، ومل جيب أن تكون قد أمرته بشـيٍء آخر، وإذا 
قلت: ما هبذا أمرتك، كنت قـد أمرته بشـيٍء غريه«)1) أي أنَّ املعنى إثبات حصول األمر 

وختصيص نفيه باليشء املخصوص املشار إليه بـ )هذا(.

وتقديم اجلارِّ واملجرور عىل املتعّلق واقٌع يف شعر الصرييّف بكثرة، وهو جاٍر عىل املعهود 
يف ذلك بإفادة التقديم للتخصيص يف أغلب األحيان، ومن ذلك:

قوله:  *
لل�ف�نِّ ُأل�ِه��ُب وج�دان�ي وُأح���رُق�ُه          وأنِت يف الفنِّ قدٌس جئُت أعبُدُه)))

أو  يلهبه  وال   ، الفنِّ عىل  وقٌف  وجـداَنه  إلـهابه  أنَّ  أي  وجداين(  أهلب  )للفنِّ  فقوله: 
حيرقه لغريه.

وقوله:  *
اِن))) صوُر الوجوِد جعلتِها يل لوحًة          فإليِك ترجُع حتفة الفنَّ

ا من إهلاممِك. أي: إليكمِ ال إىل غريكمِ ُتنَسب التحفة؛ ألهنَّ

وقوله يف )موت عزرائيل(:  *
وكبر ق�د عاج�لْتُه ال�م�ن�ايا          يف فتاٍة بالشيخ كانت تربُّ )))

( أوىل بأن حُيمل عىل غرض االهتامم؛ إذ  وتقديم اجلاّر واملجرور يف )بالشيخ كانت تربُّ
ها به، وقد جيوز كونه  ا كانت تربُّ أباها وحده، ولكنَّ املراد زيادة بيان لربِّ ليس املقصود أهنَّ

للتخصيص عىل سبيل املبالغة.

دالئل اإلعجاز /127.  (1(
الرشوق /31.  (2(

السابق /41.  (3(
األحلان الضائعة /)4.  (4(
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وقوله يف )املنديل(:  *

فارَو مِمَّا شئَت أو ما          شاءت اآلالُم ده���را

�ت دموعي          فابق لآلالم ذكرى))) فإذا جفَّ

وقوله: )فابق لآلالم ذكرى( للتخصـيص، أي أنَّ بقاء املنديل ذكرى خمصوص بكوهنا 
لآلالم؛ الرتباطها بالبكاء وارتباط البكاء باملنديل. )2)

 تقديم اجلارِّ واجملرور على أفعل التفضيل:

ا من  األصل الواجب أن تكون )ممِن( التفضيليَّة وجمرورها بعد أفعل التفضيل؛ » ألهنَّ
اسم  إىل  أو مضاًفا  استفهام  اسم  املجرور هبا  كان  إذا  تقديمها عليه  معناه«)3)، وجيب  متام 
أنَّ  ذلك  ة  وعلَّ أمجل؟  أنت  م  أهيِّ غالم  ممِن  ؟  أكرم  أنت  الناس  أيِّ  ممِن  نحو:  استفهام)4)، 

االستفهام له الصدارة يف الكالم. )5)

فإن مل يكن املجرور بـ )من( اسم استفهام وال مضاًفا إىل اسم استفهام فاألصل تأخريه، 
وتقديمه نادر))) أو خمصوص بالشـعر)7)، ومن شواهد تقديم )من( واملفضول الَّذي ليس 

ة:  مَّ اسم استفهام وال مضاًفا إليه قول ذي الرُّ

وال عيب فيها غر أنَّ رسيعها          َقطوٌف وأْن ال يشَء منهنَّ أكسُل)))

السابق /77.  (1(
الوحي  عودة   ،75  ،70 املسافر/41،  زاد  املتعلق:  عىل  واملجرور  اجلار  تقديم  مواضع  من  وانظر   (2(
/33، 84، شـهرزاد /25، 31، 32، صلوايت أنا/21، 51، 2)، 8)، 77، صدى ونور ودموع 
/25، 49، 9)، )8، 91، 177، نوافذ الضـياء /14، 32، )5، النبع /24، 27، 28، 43، 45، 

.73 ،58 ،57 ،55
رشح الكافية للريض521/3.   (3(

انظر: رشح التسهيل54/3.   (4(
انظر: توضيح املقاصد942/2.  (5(

انظر: املرجعني السابقني، ورشح األشموين 309/2.  (((
انظر: رشح الكافية للريض 521/3، ومهع اهلوامع 104/2.   (7(

انظر: رشح التسهيل 54/3.  (8(
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وقول الفرزدق:
َدْت منه أطيُب))) َدْت          جنى النحِل، بل ما زوَّ فقالت لنا: أهاًل وسهاًل، وزوَّ

ل، بل    وُيالَحظ يف هذين الشاهدين أنَّ تقديم اجلاّر واملجرور ليس هو القصد األوَّ
القصد تأخري أفعل التفضيل ليأخذ مكانه يف القافية، ممَّا يعني أنَّ هذا النوع من التقديم ال 
أنَّ  ذلك  يدلُّ عىل  وممَّا  املعنويَّة،  الفوائد  من  أيًضا ال خيلو  اللفظيَّة، وهو  الفوائد  من  خيلو 
ات الَّتي تعمل عمل الفعل، فتقديم اجلاّر واملجرور عليه ترد عليه  أفعل التفضيل من املشتقَّ
أغراض تقديم متعّلقات الفعل عىل الفعل، ومن أهمِّ تلك األغراض: التخصيص، ومنها: 
ورعاية  الشعر،  ورضورة  السامع،  كالم  وموافقة  واالستلذاذ،  ك،  والتربُّ االهتامم،  د  جمرَّ

السجع أو الفاصلة، وما أشبه ذلك. )2)

وقد اسـتعمل الصـرييّف تقديم )من( وجمرورها عىل أفعـل التفضيل، واستعامله لذلك 
ة واحدة: يف حكم النادر، حيث مل يرد يف شعره إالَّ مرَّ

يف قوله يف ذكرى الدكتور أمحد زكي أيب شادي:  *
ذكرى تعود مع الربيع وتنرُش          هي منه أزكى وْهي منُه أنرُض)))

وجه  عىل  الربيع  من  وأنرض  أزكى  ا  أهنَّ واملعنى  للتخصيص،  البيت  يف  والتقديم 
م ضمري  اخلصوص، ملا ُعلمِم من اقرتان الربيع باحلدِّ األعىل من الزكاء والنضارة، ولذلك تقدَّ

)الربيع( املجرور عىل )أفعل( املصوغ من الصفتني، فالتخصيص هنا طريق للمبالغة.

قان بأفعل التفضيل، وقد ورد ذلك يف  وممَّا يتَّصل بذلك تقديم )الباء( وجمرورها املتعلِّ
ها للتخصيص، وهذا بياهنا: ات، كلُّ شعره ثالث مرَّ

لب: د رشاد عبد املطَّ يف قوله يرثي عاشق الرتاث حممَّ  *

ُق ون�م ه�ان�ًئ�ا ف�ال�ي�اف�ع�ان عليهم�ا          م�ن اهلل ظ������لٌّ ُمس��َدٌل وم�ح�لِّ

انظر: السابق.  (1(
ل/372 وما بعدها. انظر: املطوَّ  (2(

صلوايت أنا /70.  (3(
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مَت بالشكر أخلُق))) مَت للناس راضًيا          وإنَّ الَّذي قدَّ جزاَء الَّذي قدَّ

ما  أنَّ  واملعنى  التخصيص،  إلفادة  أخلق(  )بالشكر  قوله  يف  واملجرور  اجلارِّ  وتقديم 
فعله املرثّي يف حياته من خدمة العلم والباحثني ال يليق به إالَّ الشكر. 

وقوله عىل لسان شهرزاد:  *

ونجايت خاليص  كانت  فكريت 

ون��ج��اة األن�ث��ي�ات األخ�ري�اِت

ح�ي�ايت ُأْن�س��ي�ُت  اآلن  أينِّ  غ�ر 
لِدايت))) من  َأْوىَل  باإلنقاذ  أنَت 

وتقديم اجلاّر واملجرور يف قـوله )أنت باإلنقاذ أوىل...( يفيد التخصـيص، ختصيص 
ٌف سياقيٌّ مساعد للداللة املعجميَّة لكلمة  شهريار باسـتحقاقه لإلنقاذ، فالتقديم هنا ترصُّ

)أوىل(.

وقوله:  *

القلب بعد اجلراْح          يعاف مرأى الدماْء

والعن بعد النواْح           ختاف ذكر ال�بك�اْء

فام هلذا احلنْن ؟
ين يا ليُل خربِّ             فأنت بالسِّ أدرى))) خربِّ

الَّّذي  احلنني  يف  الرّس  بمعرفة  الليل  دراية  ختصيص  للتخصيص،  البيت  يف  والتقديم 
حيسُّ به الشاعر، فليست درايته مطلقة وإنَّام هي خمصوصة هبذا الرّس.

 
زاد املسافر /)7.  (1(

شهرزاد /32.  (2(
األحلان الضائعة /3)، ويف قوله: )خربين( تقصري للحركة الطويلة )الياء( لتنطق كالكرسة من غري   (3(

إشباع.



املبحث الثالث
تقديم ما يرد مفرًدا ومجلًة وشبَه مجلة

وفيه أربع قضايا:

األوىل: تقديم اخلرب على املبتدأ.

الثانية: تقديم خرب )كان(.

الثالثة: تقديم الصفة على املوصوف.

الرابعة: تقديم احلال على صاحبه. 
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تقديم اخلرب على املبتدأ:

الفائدة، ويعربَّ عنهام  اجلملة وحتصل  بناء  يكتمل  املبتدأ واخلرب عنرصان بمجموعهام 
املبتدأ حمكوم عليه واخلرب حكم)2)،  الفائدة)1)، وبأنَّ  الفائدة واخلرب حملُّ  املبتدأ معتمد  بأنَّ 
وبأنَّ املبتدأ موصوف واخلرب وصـف له يف املعنى)3)، وهلذه االعتبارات كان األصل تأخري 

اخلرب.)4)

ة نحويَّة خمالفة هذا األصل بوجوب تأخري املبتدأ وتقديم اخلرب، ومن  وقد توجب علَّ
هذه العلل:)5)

ـان، نحو: عندي درهم،  1- أن يكون املبتدأ نكرة حمضة واخلرب جارٌّ وجمرور أو ظرف خمتصَّ
ويل وطر.

2- أن يعود عىل اخلرب ضمري من املبتدأ، نحو: عىل التمرة مثلها زبًدا.

ا إليها، نحو: َمن عندك؟  3- أن يكون اخلرب ممَّا له الصدارة، بأن يكون أداة استفهام أو مضاَفً
ابن َمن أنت؟

4- أن يكون اخلرب منحرًصا بإالَّ أو بإنَّام، نحو: ما عـندك إالَّ زيد، وإنَّام عندك زيٌد.

( املفتوحة وصلتها، نحو: عندي أنَّك فاضل. 5- أن يكون املبتدأ )أنَّ

وهناك حاالت توجب التزام الرتتيب األصيّل بتقديم املبتدأ وتأخري اخلرب، منها:)))

1- أن يستوي املبتدأ واخلرب يف التعريف والتنكري بال قرينة تعنيِّ كون أحدمها مبتدأ واآلخر 
خرًبا، نحو: صديقي زيد.

انظر: ابن يعيش 94/1.  (1(
انظر: رشح الكافية للريض201/1.  (2(

انظر: رشح ابن عقيل 227/1.  (3(
انظر: ارتشاف الرَضب1103/3.  (4(

انظر: رشح التسهيل300/1 وما بعدها، ورشح األشموين202/1.  (5(

انظر: رشح التسهيل1/)29 وما بعدها، ورشح األشموين199/1.  (((
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2- أن يكون اخلرب مقروًنا بالفاء، نحو: الَّذي حيرض فله درهم.

3- أن يكون اخلرب فعاًل فاعله ضمري مسترت، نحو: زيٌد قام.

4- أن يكون اخلرب منحرًصا، نحو قوله تعاىل: ژ ڄ     ڄ  ڄڄ ژ)1).

5- أن يكون املبتدأ مقرتًنا بالم االبتداء، نحو: َلزيٌد قائم.

ب،و )كم( اخلربيَّة. )- أن يكون املبتدأ ممَّا له الصدارة،كاسم االستفهام،والرشط،والتعجُّ

يَّة الرتتيب  وفيام عدا حاالت وجوب التزام األصل وحاالت وجوب خمالفته تكون حرِّ
رة، وال يقدح فيها قول الكوفيِّني  عند أمن اللبس – بتقديم أحد العنرصين أو تأخريه - متوفِّ

بمنع تقديم خرب املبتدأ عليه؛ فهو قوٌل مرجوٌح مردود. )2)

يَّة الرتتيب بني املبتدأ واخلرب ينتج عنها صورتان لكلٍّ منهام دالالت وأغراض تقرتن  وحرِّ
هبا، ومع أنَّ تقديم اخلرب جواًزا عىل املبتدأ يبدو ذا فوائد أكثر وفيه أرسار أكرب إالَّ أنَّنا نجد علامء 
م مل ينظروا إىل تقديم املبتدأ  البالغة ينظرون نظرًة سواء إىل تقديم اخلرب وتقديم املبتدأ؛ ألهنَّ
العدول  تنازاًل اختياريًّا عن  وه  الَّذي ال حيتاج إىل تعليل، لكنَّهم عدُّ أنَّه األصل  جواًزا عىل 

ثوا عن أغراض تقديم املسند إليه.)3) والتزاًما مقصوًدا بالرتتيب األصيّل، ولذلك حتدَّ

د باختالف نوع اخلرب، فقد يكون اخلرب مفرًدا أو  ولتقديم اخلرب عىل املبتدأ صور تتعدَّ
ة لتقديمه: ا وجمروًرا أو ظرًفا، ومن األغراض العامَّ جارًّ

يَّة يف التقديم »ليسـت اعتباًرا  م، نحو: صديقي َمن رضبَتُه، واألمهِّ كونه أهمَّ عند املتكلِّ  -1
األغراض  ومجيع  للتقديم«)4)،  املقتيض  املعنى  هي  بل  األخرى،  لالعتبارات  مقاباًل 

بعدها تفاصيل هلا.

سورة الرعد، اآلية 7.  (1(
انظر: اإلنصاف 5/1) وما بعدها.  (2(

انظر مثاًل: عروس األفراح 337/1، وحديثهم عن تقديم املسـند إليه غري مقصـور عىل كونه مبتدأ،   (3(
ل من تقديمه عندهم أنَّه األصل وال ُمقتىض للعدول عنه. والغرض األوَّ

ل /)35. املطوَّ  (4(
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إىل  يتجاوزه  القيام، ال  مقصـوٌر عىل  أنَّه  فاملعنى  اليوم،  زيٌد  قائٌم  نحو:  التخصـيص،   -2
غريه كالقعود أو النوم.)1)

التفاؤل أو التشاؤم، بتصدير اخلرب الَّذي حيمل داللًة تبعث عىل التفاؤل أو التشاؤم،   -3
سعُيك،مذبوٌح  ضائٌع  نحو:  فقيُدك،والتشاؤم  اجلنَّة  عمر،يف  فالٌح  نحو:  فالتفاؤل 

األسري.

د  االفتخار: نحو: » متيميٌّ أنا »، فهذا أسلوب من يفتخر بقبيلته متيم)2)، ولو أراد جمرَّ  -4
ده بني متيم  اإلخـبار لقال: أنا متيمّي، أما إذا كـان اخلطاب يف قوله »متيميٌّ أنا« ملن يردِّ

وغريها فالتقديم للتخصيص.

تنبيه لذهن  ففيه  العالية؛  القيمة  املبتدأ)3)، وهو من األغراض ذات  إىل ذكر  التشويق   -5
د بن وهيب يف املعتصم: ي وهتيئة له، ومثاله قول حممَّ املتلقِّ

ثالثٌة ت�ش�رق الدنيا ببه�ج�تها          شمُس الضحى وأبو إسحاق والقمُر

ق السـامع إىل معرفة    فإنَّه حني ابتدأ بذكر اخلرب )ثالثة( وصفته )تشـرق الدنيا...( شوَّ
املبتدأ املخرَب عنه بذلك)4)، فكان تقديم اخلرب أمجل باملعنى.

ل  أوَّ من  التنبيه  واملجرور:  اجلارِّ  أو  الظرف  اخلرب  بتقديم  ة  املختصَّ األغراض  ومن 
الكالم عىل أنَّ الظرف خرٌب ال نعت، فالتقديم هنا وسـيلٌة ملنع اللبس وزيادة اإليضاح، كام 

يف قول الشاعر:

ته الصغرى أجلُّ من الدهر له ه�م�ٌم ال م�ن�ت�ه�ى لك�بارها          ومهَّ

ل /353. انظر: املطوَّ  (1(
انظر: رشح الكافية للريض 234/1.  (2(

ل /355. انظر: املطوَّ  (3(
نكرة  كوهنا  مع  هبا  االبتداء  غ  وسـوَّ مبتدأ،  )ثالثة(  إنَّ  قيل:  وقد   ،4((/1 األفراح  عروس  انظر:   (4(

اإلفادة أو التعيني، و )ترشق( خربه.
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صها  م كون )له( نعًتا ل )مهم()1)؛ فاحتياج النكرة إىل ما خيصِّ    فإنَّه لو قال: )مهٌم له( لُتُوهِّ
م أنَّ )ال منتهى لكبارها( هي  أكثر من احتياجها إىل اخلرب، وكذلك ُيوقمِع تأخري اخلرب يف توهُّ

اخلرب، وليس هذا مراد الشاعر.

ة،  ة، وألغراض عدَّ وقد اسـتعمل الصرييف تقديم اخلرب جواًزا عىل املبتدأ يف مواضع عدَّ
فمن تقديم اخلرب املفرد للتخصيص:

قوله:  *

يس�ٌة أنِت.. جاءْت            عى جناحْي رس���اَلْه قدِّ
من عامل الطهر ُتضف�ي            عى الوجوِد مجاَلْه)))

إالَّ  أنتمِ  يقول:ما  ألن  مساوًيا  الرتكيب  جيعل   ) أنتمِ يسٌة  )قدِّ قوله  يف  اخلرب  فتقديم 
يسة. قدِّ

وقوله:  *

ال��ث��غ��ر ث��غ��ر ن��اع���ِم          والطرف طرف ساه��ِم
سكراُن هذا الثغر م����ن          خ�م��رة ك��لِّ ه��ائ��ِم)))

  وتقديم اخلرب )سكران( إلفادة القرص أيًضا، فكأنَّه قال: ما هو إالَّ سكران.

: ومن تقديمه إلظهار الشكوى والتأملُّ

قوله:  *
َة احلبِّ قاٍس أمُر رضوانْك          ُمنِعُت عن شدِو حلني فوق أفنانِْك))) يا جنَّ

م اخلرب ملا يف التقديم من إبراز معنى القسوة الَّتي  فاألصل: أمُر رضوانك قاٍس، لكنَّه قدَّ
تناسب غرضه وهو الشكوى.

ل/354. انظر: املطوَّ  (1(
صدى ونور ودموع/172.  (2(

الرشوق/34.  (3(
األحلان الضائعة /31.  (4(
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وقوله:  *
فثار عيَّ املوُج.. قاٍس حتامله)))

. وتقديم اخلرب يف البيت كسابقه، إلبراز معنى القسوة بغرض الشكوى والتأملُّ

ومن تقديم اخلرب املفرد للتشويق:

قوله:  *

َس يف ع�اٍت م�ن ال�ن�ْوء ع�اص��ِف عى شاطئ األعراف ينح زورٌق          ت��م��رَّ
ى به الن�وت�يُّ ت�ح�ت عباءٍة          من الليل حيكت من خيوِط السوادِف))) ُمس��جَّ

ى يف  ي إىل معرفة املسجَّ ى به(، لكنَّه أراد تشـويق املتلقِّ أصل الرتكيب: )النويتُّ مسـجَّ
ر ذكر املبتدأ املبنيِّ لذلك. الزورق، فأخَّ

ومن تقديم اخلرب اجلارِّ واملجرور للتخصيص:

قوله يف السادات:  *
فالناُس عندك إخواٌن سواسيٌة          لك الوفاُء.. وهلل الدياناُت)))

فالغرض أن يبنيِّ أنَّ الرئيس ليس له إالَّ الوفاء بغضِّ النظر عن الديانات فال تأثري هلا 
م. عىل معاملته للشعب؛ ألنَّه ليس طرًفا فيها وإنَّام هي بني العباد ورهبِّ

وقوله يف الشاعر:  *
يف قلبه الدنيا.. ويف روحه          م�ع�امل ال�جنَّة يف الس��ب�ِح)))

الدنيا  البيت ليس مقصوًدا لذاته، وإنَّام هو إلبراز معنى اجتامع  والتخصيص يف هذا 
واجلنَّة يف كيان الشاعر، فالدنيا يف قلبه، واجلنَّة ومعاملها مستأثرة بروحه.

صدى ونور ودموع /43.  (1(
عودة الوحي /94.  (2(

نوافذ الضياء /7، وانظر مواضع أخرى يف: النبع /30، الرشوق /7، األحلان الضائعة /17.  (3(
األحلان الضائعة /)1، وانظر موضًعا آخر يف: صلوايت أنا /21.  (4(
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ومن تقديم اخلرب اجلارِّ واملجرور للتنبيه عىل أنَّه خرب ال نعت:

قوله:  *

صحوُت أناجي خيااًل مجياًل          ويف ناظريَّ رؤًى ساحرْه

م كون  فإنَّه لو قال: ورؤى ساحرة يف ناظرّي، لبدا التعبري ناقًصا حيتاج إىل خرب؛ لتوهُّ
)يف ناظرّي( نعًتا ثانًيا للنكرة )رؤى(، فخلَّص تقديم اخلرب من هذا الوهم.

ومن تقديم اخلرب اجلاّر واملجرور للتشويق:

قوله:  *

مُت زه��ري ي          إليِك حتيَّتي.. قدَّ �ا ل�م أج�د مع�نًى ي�ؤدِّ ول�مَّ

ف�في نفحاته أص�داُء ن�ف�س�ي          وف�ي أل�وان�ه أط�ياف ع�م�ري
ويف بسامته إحس���اس روحي          ويف أكاممه ترحيب صدري)))

ع ليعرف: ماذا يف نفحات  ي جيعله يتطلَّ    ففي تقديم اخلرب عىل هذا النحو لفٌت النتباه املتلقِّ
الزهر ؟ وماذا يف ألوانه ؟ وماذا يف بسامته ؟ وماذا يف أكاممه ؟ ثمَّ يأتيه اجلواب عىل خالف 

ًة يف غاية الروعة. ع، حيث مزج الشاعر بني أجزاء الورد ومشاعره ليخرج صورًة شعريَّ املتوقَّ

ومن تقديمه للتهويل واملبالغة:

قوله:  *
عيناِك من بابَل سحرامها          ما زالتا تستجلبان الرحيق)))

واخلمر)3)،  السحر  إليه  العرب  ينسب  بالعراق  شـهرٌي  موضٌع  )بابل(  فاملجرور     
من  لكونه  وتأثريه  عينيها  سحر  وصف  يف  واملبالغة  التهويل  جهة  عىل  لالهتامم  والتقديم 

ذلك املوضع.

الرشوق /35.  (1(
نوافذ الضياء /42.  (2(

راجع: القاموس املحيط، باب الالم، فصل الباء.  (3(
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ُتوجب  الَّتي  النحويَّة  القاعدة  الصرييّف اخلرب خمالًفا  فيه  ر  أخَّ إىل موضٍع  أن أشري  بقي 
ل من قصيدة )وحي الشعر(: تقديمه، وهو قوله يف املقطع األوَّ

أنت َمن يا ع�����ازًفا ف�����وق قلبي          أغني���اٍت تفي���ض م�ن وج��داين؟
أنت من يا س�������اكًبا فوَق ُروحي          ضوَء حبٍّ يسي��������ل كالطوفاِن؟
أنت من يا َم���ن ُيس��رُّ إىل النف��ِس          بنج�وى األرواح م����ن رض�وان؟
أنت من يا م��ن يفكُّ ق��يود اللفظ          ح�تَّى س���ام ج��ن������اح املع�����اين؟
أنت من يا م�ن تغلغل يف الن�ف��س          فأبدى املست����ور من أشج�����اين؟
أنت من يا َم�����ن ُي����رينَي رس����اًم          جلناٍن يف نج��وٍة ع������ن زم����اين؟
����ل ُروح�ي           يف مجال األشكال واألل��������واِن؟ أنت َمن ي��ا م��ن ُي��نقِّ

أنت َمن ي����ا َم��ن ي��م��رُّ بنفس���ي           كِلحاٍظ يف معِرٍض من ِحساِن؟)))

عىل  وتأخريها  الكالم،  لصدارة  استحقاقها  مع  االستفهاميَّة  )َمن(  لتأخري  وجه  وال 
يَّة، وقد يكون ذلك اخلروج مقصوًدا من  هذا النحو جعل أسـلوب الكالم أدنى إىل العامِّ
الشـاعر، فقد نظم القصيدة صغرًيا، وربَّام أراد لفت األنظار، وهذا التجاوز النحوّي مقروٌن 
ل التفعيلة األوىل يف ثمـانية األبيات من )فاعالتن( إىل )فاعلن(،  بآخَر عرويّض، حيث حـوَّ
ل: فاعـلن مستفعلن فاعالتن )=فاعالتن فاعلن فاعالتن( وخرج  فأصـبح وزن الشـطر األوَّ

من اخلفيف إىل املديد. 

ويف هامش القصيدة: )آثر الشاعر هذا الرضب من النظم ملوسـيقيَّته(، وكتب األسـتاذ 
عبد العـزيز عتيق يف بحـثه امللحق بالديوان بعنوان )شـاعريَّة الصرييف يف األحلان الضائعة(: 
اه الشاعر التجديدّي كان حيتِّم  » ولن يفوتنا قبل الفراغ من هذه الدراسـة أن نشري إىل أنَّ اجتِّ
فالشطر  الشعر(...  السـري عىل وزٍن واحد، كام يف قصيدة )وحي  ر من  التحرُّ أحياًنا  عليه 
ل من األبيات الثامنية األوىل من بحٍر مولَّد، والشطر الثاين من األبيات ذاهتا من البحر  األوَّ
ة كام أشار  اخلفيف، وكان يف ُمكنته أن يسري عىل وزٍن واحد، لوال نشـوٌة بموسـيقى خاصَّ

إىل ذلك«.)2)

األحلان الضائعة /5).  (1(
السابق /104.  (2(
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ويف التعليق عىل ذلك أقول:

املوسـيقى الَّتي يف األبيات ليست بسبب تلفيق الوزن، إنَّام هي موسيقى داخليَّة نشـأت    -
ل كلِّ بيت، ثمَّ وجود املّد يف )يا(، وقد أظهرت  من انفصال الرتكيب )أنت من( يف أوَّ

رة )3، 4، 5( اضطراب الوزن واضًحا. األبيات املدوَّ

ل من بحٍر مولَّد كام ذكر األستاذ، بل هو من املديد كام بيَّنت.  ليس الشطر األوَّ   -

تقديم خرب )كان(:

ة  م خرب )كان( عىل اسمها، أو عليها وعىل اسمها مًعا، وحكم هذا التقديم الصحَّ يتقدَّ
ے    ھ   ھ   ھ   ژ  تعاىل:  قوله  اسمها  عىل  )كان(  خرب  تقديم  ومن  واجلواز)1)، 

ےژ)2)، ومن تقديمه عىل )كان( واسمها: منطلًقا كان زيٌد. 

ل النحاة جلـواز تقديم خرب )كان( بقياسـه عىل املفعول، يقول سيبويه: » وإن  وقد علَّ
َب(؛ ألنَّه فعٌل  رَت كام فعلت ذلك يف )رَضَ مَت وأخَّ شئت قلت: كان أخاك عبُد اهلل، فقدَّ
َب(، إالَّ أنَّ اسم الفاعل واملفعول فيه ليشٍء  مثله، وحال التقديم والتأخري فيه كحاله يف )رَضَ

واحد«.)3)

ر...«.)4) م مفعوله ويتأخَّ ف، يتقدَّ د: »و)كان( فعٌل مترصِّ ويقول املربِّ

م أنَّ هذه األشياء ملَّا كانت داخلًة عىل املبتدأ واخلرب وكانت  ويقول ابن يعيش: » قد تقدَّ
مقتضيًة هلام مجيًعا وجب من حيث كانت أفعااًل بالدالئل املذكورة أن يكون حكم ما بعدها 
فاعاًل وتنصب مفعواًل، فرفعت  ترفع  احلقيقيَّة  األفعال  احلقيقيَّة، وكانت  األفعال  كحكم 
هذه االسـم ونصبت اخلرب ليصري املرفوع كالفاعل واملنصوب كاملفعول، من نحو: كان زيٌد 
قائاًم، كام تقول: ضـرب زيٌد عْمًرا، وملَّا كان املرفوع فيها كالفاعل والفاعل ال جيوز تقديمه 

انظر: اإليضاح العضدي /137، 138، واخلصائص 382/2.  (1(
سورة الروم، اآلية 47.  (2(

الكتاب 45/1.  (3(
املقتضب 87/4.  (4(



189

عىل الفعل مل جيز تقديم أسامء هذه األفعال عليها، وملَّا كان املفعول جيوز تقديمه عىل الفاعل 
وعىل الفعل نفسه جاز تقديم أخبار هذه األفعال عىل أسـامئها وعليها أنفسها ما مل يمنع من 

ذلك مانع«)1).

ويقول ابن مالك: »تقديم اخلرب يف هذا الباب شبيٌه بتقديم املفعول، فلُيحَكم بجوازه 
ما مل يمنع مانع«)2).

)كان(  خرب  شـبَّه  من  أنَّ  نجد  التعليل  هـذا  يف  وعباراهتم  النحاة  أقوال  يف  وبالنظر 
ا  ا؛ ألنَّ كونه مفعواًل حقيقيًّ ممَّن جعله مفعواًل حـقيقيًّ ة  والدقَّ الصـواب  إىل  أدنى  باملفعول 
يسـتلزم القول بفـعليَّة )كان(، وهو قوٌل ال خيلو من مطاعن؛ إذ ليسـت )كان( طرًفا يف عالقة 
إسـناد مع اسـمها، وال تربطها باملنصوب بعدها عالقة تعدية كام هو احلال يف األفعال)3)، 
ا تضيف إىل اجلملة االسـميَّة قيمًة  وكلُّ ما تقوم به هو وظيفة النسخ اإلعرايّب، بجانب أهنَّ
ًة طارئًة ختلو منها يف األصل، فاألرجح انتامؤها وأخواهتا لباب األدوات املنقولة عن  زمنيَّ
ا اإلسناد فيبقى بني االسم واخلرب كام كان قبل النسخ، والتغيري الَّذي حيدث  األفعال)4)، أمَّ
ل )صار(،  د ]كامليّض )كان(، والتحوُّ ا ُينَظر إليها من منظـوٍر زمنيٍّ حمـدَّ لعالقة اإلسـناد أهنَّ

(، وهكذا...[. واملالزمة )زال، وبرح، وفتئ، وانفكَّ

أما وقد استقرَّ جواز تقديم خرب )كان( فقد نبَّه النحاة إىل أنَّه قد يعرض له ما يمنعه، 
يكون  أن  من  خرٌي  صديَقك  زيٌد  يكون  أن  نحو:  )كان(،  عىل  مصدريٍّ  حرف  »كدخول 
ك، فتقديم الـخرب يف هـذا ممتنع؛ ألنَّ الفعل صـلة لـ )أن(، ومعمول الصلة داخٌل يف  عدوَّ
حكم الصلة«)5)، وكذلك قد ينتفي اإلعراب بال قرينة، فيجب حينئٍذ تأخري اخلرب، نحو: 

كان الفتى هذا. )))

ابن يعيش 113/7.  (1(
رشح الكافية الشافية 1/)39.  (2(

انظر: اجلملة الوصفيَّة يف النحو العريّب /157.  (3(
انظر: اللغة العربيَّة معناها ومبناها /193.  (4(

رشح الكافية الشافية 1/)39.  (5(
انظر: رشح الكافية للريض 175/2.  (((
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وقد ذكر األسـتاذ عبَّاس حسن تفصياًل ألحكام الرتتيب بني )كان( واسمها وخربها، 
باختصار،  تقديم خرب )كان( وتأخريه  ممَّا ذكره من أحكام  إثبات طـرف  املفيد  وأرى من 

وهذا بيانه: )1)

اًل: للجملة الواقعة خرًبا: أوَّ

للناسخ حكٌم واحٌد هو التأخري عن الناسخ واسمه:

ا وجوًبا، وذلك إذا اشـتملت عىل ضمري يعود عىل اسـم الناسخ، كام يف قول أعرايّب:  إمَّ أ - 
فليس َمن حكى عنك ُنكرا، توسعه فيك ُعذرا.

أو استحساًنا، وذلك إذا كانت اجلملة خاليًة من ضمري يعود عىل اسم الناسخ. ب - 

ثانًيا: للخرب الَّذي ليس مجلة )املفرد وشبه اجلملة( 

سّت حاالت:

ر عن االسم، وذلك: 1- وجوب التأخُّ

كان  نحو:  اآلخر،  من  أحدمها  متييز  معه  يمكن  ال  لبس  يف  التقديم  يوقع  حني  أ - 
رفيقي أخي.

حني يكون اخلرب واقًعا فيه احلرص، نحو: ما كان التاريُخ إالَّ اخلرب الصادق، وإنَّام  ب - 
كان التاريُخ اخلرب الصادق.

ط بني الناسخ واسمه(، وذلك حني يكون  م عىل االسم فقط )أي التوسُّ وجوب التقدُّ  -2
م اخلرب  االسم مضاًفا إىل ضمرٍي يعود عىل يشٍء متَّصٍل باخلرب، مع وجود ما يمنع تقدُّ

عىل الناسخ، مثل: يعجبني أن يكون للعمل أهُله.

نحو:  الصدارة،  واجب  اساًم  اخلرب  يكون  حني  وذلك  الناسخ،  عىل  م  التقدُّ وجوب   -3
أين كان الغائب ؟ برشط أالَّ يكون الناسـخ مسبوًقا بام له الصدارة - كالنواسخ الَّتي 

راجع: النحو الوايف 9/1)5 وما بعدها.  (1(
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تسبقها )ما( - وأالَّ يكون الناسـخ )ليس(؛ ألنَّ خربها ال جيوز أن يسبقها عىل الرأي 
األرجح.

ر عنهام مًعا، وذلك حني يكون العامل  ط بني الناسخ واسمه، أو التأخُّ وجوب التوسُّ  -4
مسبوًقا بأداٍة هلا الصدارة، وال جيوز أن ُيفصل بينها وبني العامل بفاصل، مثل االستفهام 

بـ )هل( يف نحو: هل أصبح املريض صحيًحا، وجيوز: هل أصبح صحيًحا املريض ؟

مانع،  ذلك  من  يمنع  مل  ما  عليهام  م  التقدُّ أو  واسمه،  الناسخ  بني  ط  التوسُّ وجوب   -5
وذلك:

ط:  حني يكون االسم مضاًفا لضمرٍي يعود عىل يشٍء متَّصٍل باخلرب، فمثال التوسُّ أ.  
أمسى  البستان  يف  مانع:  بغري  عليهام  م  التقدُّ ومثال  حارُسه،  البستان  يف  أمسى 

حارُسُه.

 ، عيلٌّ إالَّ  حارًضا  كان  ما  ط:  التوسُّ فمثال  احلرص،  فيه  واقًعا  االسم  يكون  حني  ب. 
. م: ما حارًضا كان إالَّ عيلٌّ ومثال التقدُّ

ط بينه وبني االسم،  م عليه، والتوسُّ ر عن العامل، والتقدُّ جواز األمور الثالثة: التأخُّ  -(
ًرا  مؤثِّ كان  اخلطيُب،  كان  ًرا  مؤثِّ ًرا،  مؤثِّ اخلطيُب  كان  نحو:  سبق،  ما  غري  يف  وذلك 

اخلطيُب.

وهذه األحوال تنطبق عىل مجيع أخبار النواسخ يف هذا الباب، عدا الَّتي يشرتط إلعامهلا 
سبقها بنفي أو شبهه، وعدا )دام( الَّتي يشـرتط إلعامهلا سـبقها بـ )ما( املصدريَّة الظرفيَّة، 

وعدا خرب ليس.

خرب )كان( هو املسـند)1)، وتقديمه يفيد ما يفيده تقديم املسند عىل وجه العموم، من 
م، أو ختصيصه باملسند إليه، أو التشويق إىل ذكر املسند إليه، أو نحو  كونه أهمَّ عند املتكلِّ

ذلك. )2)

انظر: رشح الكافية للريض 172/2.  (1(
ل /353 وما بعدها. انظر: املطوَّ  (2(
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ة مواضع، وكان تقديم اخلرب عىل  وقد ورد تقديم خرب )كان( يف شعر الصرييف يف عدَّ
ر خرب )كان( اجلملة يف تسعة  طه بينها وبني االسم، حيث تصدَّ )كان( واسمها أكثر من توسُّ
مه عىل )كان(  ط يف ثالثة مواضع فحسب، وأبدأ ببيان مواضع تقدُّ مواضع، يف حني توسَّ

واسمها، فمنها:

د أنور السادات ويذكر خط بارليف: قوله خياطب الرئيس حممَّ  *

يا ه�������ادم املعقِل العايل برهبته          ف�أن�زلْتُه م�ن العلي�اء س�اع�اُت

��تَ�ه��م          وكم أشادت بمبناُه الدعاياُت نوا بدع�اواهم رع�يَّ كم أمَّ

ت خرافُتهم          وعرُصنا مل جُتز فيه اخلرافاُت))) خرافًة ك��اَن وانقضَّ

والتقديم هنا للتخصيص، أي )ما كان إالَّ خرافة(، وختصيصه بكونه خرافًة بعد ذكر 
م. التهويل يف تقديرهم له يفيد التحقري والتهكُّ

وقوله يف )إرساء(:  *

��ل�ُت حن ش��عرُت.. أم حلام ؟ ا كان ما أمَّ أحقًّ

ا كان بن يديَّ حن ضممُت.. أم ومها ؟))) أحقًّ

ف والشوق إىل معرفة اجلواب ومتنِّي أن يكون  والتخصيص يف هذا السؤال يفيد التلهُّ
ة ذلك أنَّ السائل يريد أن يسمع اجلواب باإلجياب من قبل أن  ا ال حلاًم وال ومها، وعلَّ حقًّ

يكمل السؤال بذكر املعادل.

ه: وقوله يف رثاء أمِّ  *

جنَّتي كانت، ولكْن.. ذهَبْت          من أمامي، مثلام خيبو السنا)))

عودة الوحي /101.  (1(
صدى ونور ودموع /91.  (2(

السابق /270.  (3(
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ه بكوهنا جنَّته هو الرثاء الَّذي ال مزيد عليه، والغاية من التخصيص هنا     وختصيص أمِّ
رات، ووصفها بذلك ثمَّ اإلخبار  ات وانتفاء املكدِّ معنويَّة؛ ألنَّ اجلنَّة موسومٌة بوفور املرسَّ

ة حزنه وحرسته. ا ذهبت من أمامه كام خيبو الضوء فيه بيان لشدَّ بأهنَّ

وقوله من القصيدة نفسها:  *

ثروًة كانت، وما أغبنني          يف تراب األرض واريُت الغنى)))

من  فالغرض  يَّة؛  فنِّ منه  الغاية  لكنَّ  التخصيص،  إلفادة  أيًضا  )كان(  خرب  وتقديم 
ر نفسه يدفن ثروته  ا )ثروة( دجمها يف الصورة الَّتي أراد رسمها، حيث صوَّ ختصيصها بأهنَّ

وغناه يف تراب األرض، ويف ذلك من الغبن ما يستدعي احلرسة.

وقوله عىل لسان شهريار:  *

كيف بالسيف أنا ُأزِهُق روحي؟

السفوِح))) يف  مقياًم  كنُت  جسًدا 

به من ماضيه، واملقصـود بقوله: )كيف  ل شـهريار عن فكره وتعجُّ وفيه وصٌف لتحوُّ
ا أصبحت روحه،وتقديم  بالسيف أنا أزهق روحي؟( أنَّه ختىلَّ عن فكرة قتل شهرزاد ألهنَّ
غري  من  جسًدا  إالَّ  قبلها  كنت  ما  أي:  للتخصيص،  كنت(  )جسًدا  قوله:  يف  )كان(  خرب 

روح.

ط اخلرب بني )كان( واسمها: ومن توسُّ

قوله يف )الصدى اخلافت(:  *

إن ي��ك�ن خ�اف��ًت�ا غ�ن�اُء ف��ؤادي          فْهو يسي إىل النُّهى يف وضوِح)))

يقبل معناه  ممَّا  الغبن ليس  أغبنني« خطأ نحوّي، ألّن  صدى ونور ودموع/271، ويف قوله: »وما   (1(
ب منه. التفاضل، فتمتنع صياغة فعل التعجُّ

شهرزاد /58، وانظر: صدى ونور ودموع /112، 113، األحلان الضائعة /))  (2(
األحلان الضائعة /24.  (3(
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والتقديم فيه أقرب إىل أن يكون للتخصيص، فهو يريد أن خيرب بخفوت غناء فؤاده 
عىل جهة التأكيد، وإتيانه بـ )إن( الَّتي تدخل عىل املشكوك فيه يضعف املعنى الَّذي أراده، 
ض ذلك بتقديم خرب )كان(، ويتبنيَّ هذا إذا ما قال: إن يكن غناء فؤادي خافًتا، فلو قال  فعوَّ

د، وهو خالف الواقع. هذا لكان كاملرتدِّ

وقوله عىل لسان شهرزاد:  *

دم�ا ت�س�فك  مل  أنت   ! ش��هرياٌر 
ُحُلم�ا بل  م�ض�ى  ما  ا  ظنًّ ك��ان 
فم�ا والوهم  الظنَّ  خلعَت  قد 
ُظ��ِل��م�ا))) ق��د  رج��ٌل  إالَّ  أن�ت 

واخلطاب من شهرزاد ردٌّ عىل تعبريه عن ندمه ملا كان منه من سفك الدم، والغرض من 
ا ما مىض( التخصيص، ختصيص ما مىض من القتل  تقديم خرب )كان( عىل اسمها )كان ظنًّ

بأنَّه ظنٌّ ووهم، للتخفيف من ندمه، وهو مساٍو ألن تقول: ما كان إالَّ ظنًّا...

وقوله يف الدكتور زكي مبارك:  *

كان ُيلقي يراُعُه          مُحَم النقِد سائال)))

عن  خمتلٌف  البيت  هذا  يف  )كان(  خرب  وتقديم  ُيلقي...  يراُعه  كان  الرتكيب:  أصل 
فاعله  فعٌل  هو  الَّذي  )كان(  خرب  تقديم  ويف  مضَمر،  فاعله  فعٌل  ألنَّه  األخرى؛  املواضع 
ن جييزه: ابن جنِّي، وهو داخٌل  مضمر )أو مسألة: كان يقوم زيٌد( خالٌف بني النحاة، فممَّ
عنده يف عكس التقدير)3)، وجييزه أيًضا ابن عصفور)4) خالف ما حكى عنه السـيوطي من 
تفصيلها، وال  ليس هذا موضع  املنع)))، ولكـلٍّ علل وحجٌج  أبو حيَّان  ح  املنع)5)، وصحَّ

شهرزاد /8).  (1(
صدى ونور ودموع /273.  (2(
انظر: اخلصائص 273/2.  (3(

انظر: رشح اجلمل البن عصفور 391/1.  (4(
انظر: مهع اهلوامع 118/1  (5(

انظر: البحر املحيط 109/5.  (((
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ة غري إجلاء الوزن، فمجزوء اخلفيف من األوزان القصرية  أرى للتقديم يف بيت الصـرييّف علَّ
الَّتي قد يضطرُّ الشاعر معها إىل وضع اللفظ يف غري موضعه.

تقديم الصفة على املوصوف

ة ذلك: األصل يف الصفة أن تتلو املوصوف، وعلَّ

ا أن  ة للموصـوف وزيادة يف بيانـه، والزيادة تكون دون املزيد عليه، وأمَّ 1- أنَّ الصفة »تتمَّ
تفوقه فال، فإذن وجه الكالم أن تبدأ باألعرف، فإن كفى وإالَّ أتبعته ما يزيده بيانا«.)1)

2- وأنَّ الصفة خرب يف احلقيقة، فيجوز ملن قال: جاءين زيٌد الفاضل، أن يقال له: كذبت فيام 
وصفته أو صدقت، كام جاز ذلك يف اخلرب)2)، ووجه الشبه بني اخلرب والصـفة أنَّ كالًّ 

ر عن ُمعتمد الفائدة )املبتدأ، واملوصوف(. منهام حملٌّ للفائدة، واألصـل فيه أن يتأخَّ
3- وأنَّ الصفة تابعة للموصوف، والتابع ال يقع قبل متبوعه. )3)

وهلذا منع النحاة تقديم الصفة عىل املوصـوف، وجعله ابن جنِّي قبيًحا)4)، وقرصه ابن 
ا. عصفور عىل املسـموع وذكر أنَّه قليل)5)، فهو بذلك أقرب إىل أن يكون شاذًّ

وممَّا جاء منه قول النابغة الذبيايّن:
ة بن الغيل والسنِد))) واملؤمن العائذاِت الطَر يمسحها          ركباُن مكَّ

ان بن ثابت: وقول حسَّ
وم�ن ل�ئ�ي�ٍم ع�ب�ٍد ي�خالف�كم          ليست له دعوٌة وال رشُف)))

ابن يعيش 58/3.  (1(
انظر: السابق.    (2(

انظر: أمايل ابن الشجري 9/1.  (3(
انظر: اخلصائص 391/2.   (4(

انظر: رشح اجلمل البن عصفور 218/1.  (5(
ديوانه /15، وانظر: رشح األبيات املشكلة اإلعراب /430، واملرجع السابق.   (((

ديوانه /5)1.   (7(
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وإن كان حيتمل كون )لئيم( و )عبد( وصفان ملحذوف.

وقد اسُتثني من منع تقديم الصفة عىل املوصوف أمران:

عىل  الصـفة  تقديم  جواز  من  البديع)2)  صاحب  عن  األشموين)1)  نقله  ما  ل:  األوَّ
العاقالن  م أحد املوصـوفني، فتقول: قام زيٌد  إذا كان الثنني أو مجاعة وقد تقدَّ املوصوف 

وعمرو، ومنه قول الشاعر:
ي األكرمان وخاليا))) ا للرجال ظالمًة             أبى ذاك عمِّ ولسُت مقرًّ

م مبداًل منه املنعوت)4)، ومن شواهده  الثاين: أن يصلح النعت ملباشـرة العامل، فيتقدَّ
يف القرآن قوله تعاىل: ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ)5). ومن الشعر قول الشاعر:

ولكني ُبليُت بوصل قوٍم             هلم حلٌم ومنكرٌة جسوُم)))

مة  وألنَّ تقديم الصفة عىل املوصوف عىل غري القياس فقد ذكر النحاة أنَّ الصفة املتقدِّ
تنتقل إىل احلاليَّة، قال سيبويه: »هذا باب ما ينتصب ألنَّه قبيٌح أن ُيوَصف بام بعده وُيبَنى عىل 
ما قبله، وذلك قولك: هذا قـائاًم رجٌل، وفيها قائاًم رجٌل، ملَّا مل جيز أن توصـف الصفة باالسم، 
وقُبح أن تقول: فيها قائٌم فتضع الصفة موضع االسـم، كام قُبح: مررُت بقائم، وأتاين قائم، 
ل ما بعده، ولو حُسـن أن تقول: فيها قائٌم  جعلَت القائم حااًل وكان املبنّي عىل الكالم األوَّ
جلاز: فيها قائٌم رجٌل، ال عىل الصفة، ولكنَّه كأنَّه ملَّا قال: فيها قائٌم قيل له: من هو ؟ وما هو؟ 
فقال: رجٌل، أو: عبد اهلل، وقد جيوز عىل ضـعفه. ومُحمِل هذا النصـب عىل جواز: فيها رجٌل 
ر وجَه الكـالم فراًرا من القبح«)7)، ثمَّ قال: »وهذا كالٌم أكثر ما يكون يف  قائاًم، وصـار حني ُأخِّ

الشعر، وأقّل ما يكون يف الكالم«.)8) ويف نصِّ سيبويه دالالت، منها:

رشح األشموين 315/2.  (1(
د بن مسعود الغزين املعروف بابن الذكّي، ت 421 ه، انظر: بغية الوعاة 245/1. حممَّ  (2(

رشح األشموين 315/2.  (3(
انظر: رشح التسهيل 319/3، 320، و رشح األشموين 333/2.  (4(

سورة إبراهيم، من اآليتني 1، 2.   (5(
رشح التسهيل 320/3.  (((

الكتاب 122/2.  (7(
السابق 124/2.  (8(
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1- أنَّ حذف املوصوف قبيٌح عنده.

2- وألنَّ حذفه قبيٌح مل جيز تأخريه عن الصفة؛ ألنَّ تأخريه بمثابة حذٍف ثمَّ ذكر.

3- أنَّ قبح التقديم وضعفه مل يمنعا من جوازه عىل إبدال املوصوف من الصفة، ومحله يف 
ذلك لداللة التشويق.

م حااًل ونصبه أوىل من بقائه عىل الصفة وإتباعه. 4- أنَّ كون املقدَّ

ًما عليها. 5- جواز جميء احلال من النكرة مقدَّ

ته يف الكالم. مة من النكرة بالشعر، وقلَّ )- اختصاص جميء احلال املتقدِّ

ة موحًشا طلُل)1) : لعزَّ مت فيه الصفة املفردة عىل النكرة فصارت حااًل قول كثريِّ وممَّا تقدَّ

وقول الشاعر: 

ًنا ل�و ع�ل�متِه          شحوٌب وإن تستشهدي العَن تشهِد))) وبال�ج�س�م م�نِّ�ي بيِّ

. فاألصل: طلٌل موحش، وشحوٌب بنيِّ

مت فيه الصفة الَّتي هي جارٌّ وجمرور قول اهلل تعاىل: ژ ژ  ژ  ڑ   ڑ   وممَّا تقدَّ
کژ)3)، »وتقديره: يأكلون ناًرا كائنًة يف بطوهنم، فـ )يف بطوهنم( صفة لـ )نار( يف األصل، 

م عليها انتصب عىل احلال«)4). إالَّ أنَّه ملَّا ُقدِّ

ومنه أيًضا قول الـنبيِّ ^: »هو هلا صـدقة«)5)، ففيه )صدقة( »خرب )هو(، و )هلا( صفٌة 
مت فصارت حااًل«.))) ُقدِّ

ديوانه /)50، وانظر: أمايل ابن الشجري 9/3.   (1(
البيت من شواهد الكتاب 123/2.  (2(

سورة النساء، اآلية 10.  (3(
البيان البن األنباري 138/1.  (4(

رواه البخاري 543/2 يف كتاب الزكاة، باب الصدقة عىل موايل أزواج النبي ^، برقم 1422.  (5(
شواهد التوضيح والتصحيح /153.  (((
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م عىل  وقد جعل النحاة جميء احلال من النكرة جائًزا يف هذا املوضع؛ ألنَّ احلال يتقدَّ
م عىل املوصوف)1).  ا الوصف فال يتقدَّ صاحبه، أمَّ

قائاًم  فيها  نحو:  يف  صاحبها  عىل  احلال  م  تقدُّ عند  النكرة  من  احلال  جميء  جاز  وإنَّام 
رت الشتبهت يف حال  م احلال عىل صاحبها يؤمن التباسها بالصفة، فلو تأخَّ رجٌل؛ ألنَّ تقدُّ

انتصاب صاحبها بالوصف، نحو: رأيت رجاًل راكًبا. )2)

غ، روى ذلك سيبويه عن عيسى  ومن النحاة من أجاز جميء احلال من النكرة بال مسوِّ
أبو  به  وقال  الطراوة)4)،  ابن  عن  مرويٌّ  بعد  وهو  أمحد)3)،  بن  اخلليل  وتلميذه  عمر  ابن 
ينتصب احلال من  فينتصب عىل احلال كام  حيَّان)5)، فعىل قوهلم جيوز: هذا رجٌل منطلًقا، 
حمتملًة  راكًبا،  رجاًل  رأيت  يف:  )راكًبا(  وتكون  غ،  املسوِّ هو  املعنى  يكون  وبذلك  املعرفة، 

لكوهنا وصًفا ولكوهنا حااًل.

بالصنعة  مرتبًطا  يبدو  حال  إىل  املوصوف  عىل  مة  املتقدِّ الصفة  ل  بتحوُّ النحاة  وقول 
احلال  التباس  من  حيمي  أنَّه  ومع  بعيد،  من  وال  قريب  من  باملعنى  له  عالقة  وال  النحويَّة 
مثل  مجلة  يف  نريد  فحني  آخر،  لبٍس  يف  يوقع  أنَّه  إالَّ  راكًبا،  رجاًل  رأيت  مثل:  يف  بالصفة 
)أقبل طالٌب مستهرٌت( أن نربز صفة االستهتار فنقول: )أقبل مستهرٌت طالٌب(، ُيلزمنا النحاة 
عىل  األوىل  يف  )مستهرٌت(  ألنَّ  التعبريين؛  بني  وشتَّان  طالٌب(،  مستهرًتا  )أقبل  نقول:  أن 
مت عىل موصوفها للعناية بذكرها ولبيان أنَّ كونه مستهرًتا أبرز من  اإلتباع صفة ثابتة تقدَّ
ا يف اجلملة الثانية فهي بالنصـب وصٌف للطالب باالسـتهتار يف حال إقباله  كونه طالًبا، أمَّ

وحسب، ال أنَّ االستهتار صفٌة الزمٌة له. )))

انظر: رشح الكافية للريض 2/2).  (1(
انظر: رشح األشموين 10/2.  (2(

انظر: الكتاب 112/2.  (3(
انظر: نتائج الفكر /234.    (4(

انظر: ارتشاف الرضب 1577/3.  (5(
انظر: معاين النحو 292/2.  (((



199

من  بينهام  إذ  بينهام؛  اخللط  غ  يسوِّ ال  املعنى«)1)  يف  صفٌة  »احلال  بأنَّ  النحاة  قول  إنَّ 
االختالف يشٌء كثري، فالصفة تتبع املوصـوف يف إعرابه، وتكون الزمًة له عىل كلِّ وجه، 
ا احلال فتخالف صاحب احلال يف إعرابه، وهي  أمَّ الثبوت واللزوم،  فهي بذلك أدنى إىل 
ة)2)، ونحن  ا مقيَّدة ومتغريِّ وصٌف غري ثابت له، بل حيدث يف وقٍت ويبطل يف غريه، أي أهنَّ

يف تفريقنا بني أساليب أربعة هي:

1- أقبل رجٌل ضاحًكا.

2- أقبل ضاحًكا رجٌل.

3- أقبل رجٌل ضاحٌك.

4- أقبل ضاحٌك رجٌل.

املقبل رجاًل يف  أنَّ كون  إالَّ  َلنْي وقعت حااًل،  األوَّ األسلوبني  أنَّ )ضاحًكا( يف  نرى 
ل أهمُّ من كونه ضاحًكا، يف حني كونه ضاحًكا يف األسلوب الثاين أهمُّ من  األسلوب األوَّ

كونه رجاًل.

هلام )رجل( أهمُّ  ويف األسلوبني اآلخَرْين وقعت )ضاحك( وصًفا، واملوصـوف يف أوَّ
ا يف األخري فالوصف )ضاحك( أهّم، وفيه نوع من التشويق كام سبق ودلَّ  من الوصف، أمَّ

عليه كالم سيبويه املذكور آنًفا.

اعتبارها  بقاء  مع  املوصوف  عىل  الصفة  بتقديم  بأًسا  نرى  ال  جيعلنا  سيبويه  كالم  إنَّ 
الرتكيب  الرتكيب خمتلًفا عن  إىل دالالت جتعل  يوصـل  فهو  فيه ضعف،  كان  وإن  صفة، 
م من النكرة، ويبقى الضابط لذلك هو االعتامد  األصيّل، وخمتلًفا عن ما جاء فيه احلـال املتقدِّ
عىل قرائن السياق الَّتي تكشف عن املعنى يف غالب األحوال، وال حتتاج إىل االلتفاف عىل 
اللغة واخللط بني أجزائها، فاحلال حال، والصفة صفة، وليس من روح اللغة يف يشء وضع 

أحدمها موضع اآلخر.

يَّات /545. الكلِّ  (1(
ق عن رشح اللمع أليب القاسم عمر بن  انظر: اللمع البن جنِّي /)11، من نصٍّ يف اهلامش نقله املحقِّ  (2(

ثابت الثامنيني ت 442ه، وهو تلميذ ابن جنِّي.
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من تقديم الصفة املفردة عىل املوصوف يف شعر الصرييف:
قوله يف رثاء شقيقته:  *

وما باهلنِّ اخلطب افتقادي          أعزَّ األقربن إىل انتسايب)))
(، وربَّام رأى الشـاعر يف هذا التقديم رضورة معنويَّة،  أصل الرتكيب: )اخلطب اهلنيِّ
ر املوصـوف بام ال يفي بام  ( بحذف املوصـوف، خيش أن يقدَّ فإنَّه بعد أن قال: )وما باهلنيِّ
ر )أمًرا( يف حني يريده الشاعر )خطًبا(؛ فهو لفٌظ يغلب اسـتعامله  يريد قوله، فيمكن أن يقدَّ
ا داللته املعجميَّة فال فرق فيها بني عظيم وصغري( )2)، فاسـتدرك  يف ما عُظم من األمور )أمَّ

( وقال: )اخلطب(. بعد أن قال: )وما باهلنيِّ
ومن تقديم الصفة الَّتي هي جارٌّ وجمرور:

قوله:  *
فاستنسْت من بغاث الطر طائفٌة          عمُي البصائر ساقتها الغواياُت)))

   واألصل: )طائفٌة من بغاث الطري(، وتقديم الصفة هنا للتخصيص، ختصيص الطائفة 
ا من بغاث الطري؛ ليناسب ذلك قوله: فاستنرست. وقوله: بأهنَّ

قدرُة احلسن وهل تغلبه يف الكون ُقدرْه ؟)))
واألصل: )قدرٌة يف الكون(، وال يبدو يف تقديم الصفة يف هذا املوضع غرض معنوّي، 

ر املوصوف )قدره( ليأخذ مكانه من القافية. )5) فلعلَّ املقصود تأخُّ
تقديم احلال على صاحبه:

»نسبة احلال من صاحبه نسـبة اخلرب من املبتدأ، فاألصـل تأخريه كام أنَّ األصل تأخري 
اخلرب وتقديم املبتدأ، وجواز خمالفة األصل ثابٌت يف احلال كام كان ثابًتا يف اخلرب، ما مل يعرض 

موجٌب للبقاء عىل األصل أو اخلروج عنه«.)))

صدى ونور ودموع /239.  (1(
انظر: القاموس املحيط، باب الباء، فصل اخلاء.  (2(

عودة الوحي /98.  (3(
صدى ونور ودموع /83.  (4(

مواضع أخرى لتقديم الصفة عىل املوصوف يف: صدى ونور ودموع /209، 0)2، النبع /33.   (5(
رشح التسهيل 335/2.  (((
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فمامَّ يوجب البقاء عىل األصل: )1)

1- أن يكون صاحب احلال جمروًرا باإلضافة، نحو: عرفُت قيام زيٍد مرسًعا.

2- أن يكون احلال حمصوًرا،كقوله تعاىل: ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ)2).
وممَّا يوجب اخلروج عن األصل بتقديم احلال وتأخري صاحبه: )3)

إنَّام جاء  )إنَّام(، نحو:  أو  (، نحو: ما جاء راكـًبا إالَّ زيد،  بـ )إالَّ اقرتان صاحب احلال   -1
راكًبا زيد.

2- أن يضاف صـاحب احلال إىل ضـمرٍي يعود عىل مالبٍس للحال، بإضافة، نحو: جاء زائر 
هـنٍد أخوها، أو بغري إضـافة، نحو: جاء منقاًدا لعمٍرو صاحبه.

فيها،  والتأخري  التقديم  حكم  عىل  النحاة  اتَّفق  مواضع  هناك  املواضع  تلك  غري  ويف 
ومواضع أخرى وقع اخلالف بينهم فيه، وهذه اخلالفات ليست من رشط البحث – إذ مل 

يقع يشٌء من املختلف فيه يف شعر الصرييف – وهلذا سأقترص عىل بياهنا بإمجال:

1- صاحب احلال اجملرور:
كانت  سواء  عليه،  احلال  تقديم  جيوز  ال  أنَّه  عىل  فاإلمجاع  باإلضافة  جمروًرا  كان  إن  أ - 

اإلضافة حمضة أم ال. )4)

ا إذا كان جمروًرا بحرف اجلّر فأكثر النحاة يمنعون تقديم احلـال عليه)5)، »وُنـقمِـل عن  أمَّ ب - 
ابن كيسـان وأيب عـيّل وابن برهـان  اجلواز«)))، واختاره ابن مالك)7) ونرصه بالسامع 

والقياس.

انظر: السابق، ورشح الكافية للريض 7/2)، ورشح األشموين 19/2.  (1(
سورة األنعام، اآلية 48.  (2(

انظر: رشح التسهيل 335/2، ورشح الكافية للريض 7/2).  (3(
انظر: رشح الكافية للريض 7/2)، ورشح التسهيل 335/2، ورشح األشموين 19/2.  (4(

األشموين  رشح   ،59/2 يعيش  ابن   ،118/ جّني  البن  اللمع   ،302/4 املقتضب  مثاًل:  انظر   (5(
.15/2

رشح الكافية للريض 7/2)، وانظر: أمايل ابن الشجري 15/3.  (((
انظر: رشح التسهيل 2/)33 وما بعدها.  (7(
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2- صاحب احلال املرفوع أو املنصوب)1(:

إن كان مضمًرا فاإلمجاع عىل أنَّه جيوز تقديم احلال عليه.

م احلـال عليه، ويمنعه الكوفيُّون. وإن كان ظاهًرا فالبصـريُّون جييزون تقدُّ

وتقديم احلال عىل صاحبه يكون لغرض من أغراض التقديم، فقد يكون: )2)

د( مريًضا أو مكسـور الرجل والسامع يعنيه مشيه، فأقول:  لالهتامم، كأن يكون )حممَّ  -1
د ماشًيا. د، واألصل: حرض حممَّ حرض ماشًيا حممَّ

ًدا حرض راكًبا ال ماشًيا،  أو إلزالة الوهم وإرادة التخصيص، كأن يظنَّ املخاَطب أنَّ حممَّ  -2
د. م احلال عىل فعله، وتصـبح اجلملة: ماشـًيا حرض حممَّ فيقدَّ

والتهويل  والتشاؤم  والتفاؤل  ب  كالتعجُّ الكثرية،  التقديم  أغراض  لغري ذلك من  أو   -3
ونحوها.

وقد استعمل الصرييّف تقديم احلال املفرد واحلال اجلملة وشـبه اجلملة عىل صاحبه، 
فمن تقديم احلال املفرد يف شعره:

قوله يف قصيدة )الشاعر(:  *

اُح يف الدوِح))) أنش��ودًة عاش وأل�ح�اُن��ها          ينقلها الصدَّ

ًفا، وهذا جائز)4)،  م احلال )أنشودًة( عىل صاحبه وعىل عامله الواقع فعاًل مترصِّ وهنا تقدَّ
والغرض من تقديمه التخصـيص، فكأنَّه قال: ما عاش إالَّ حـال كونه أنشودة.

وقوله يف قصيدة )دموعي(:  *

انظر: رشح الكافية للريض 2/))، ورشح التسهيل 340/2.  (1(
انظر: معاين النحو 294/2.  (2(

نوافذ الضياء /).  (3(
انظر: رشح التسهيل 343/2.  (4(
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بالبرِِش القلب  متدُّ  آمااًل  كنِت  دموعي.. 
البحِر وكانت هذه اآلماُل كاألمواج يف 
ْت فيها مباركًة سفينُة أطيب العمِر))) رَسَ

تقديمه  ويف  العمر(،  أطيب  )سـفينة  صـاحبه  عىل  )مباركًة(  املفرد  احلال  م  قدَّ حيث 
والزيادة  كالنامء  الربكة  معنى  من  للحال  املعجميَّة  الداللة  حتمله  التفاؤل،ملا  إىل  قصٌد 

والسعادة.)2)

م احلال املفرد عىل صاحبه يف مواضع أخرى. )3) وقدَّ

ومن تقديم احلال اجلملة االسميَّة: 

قوله يف )موجتان(:  *

ا          ل�ه��ج��وٍم ع�ل�ى س����ف�ي�ن�ِة ص���ي�ِد فكرٌة ص�ادفْت هوًى فاس���ت�عدَّ

((( س���اقها والرجاُء حيدوه ش����يٌخ          عاش يسعى سعَي الدؤوِب املجدِّ

سعي  يسعى  عاش  )شيٌخ  احلال  صاحب  عىل  حيدوه(  )والرجاء  احلال  مجلة  وتقديم 
الدؤوب املجّد( للعناية بذكره، فكونه خارًجا للصيد بأمٍل ورجاء مهمٌّ لدى الشاعر ملا يف 

بيانه من إيضاح التباين بني رجائه وبني ما حيدث بعد ذلك من طغيان املوج وغرقه. 

ومن تقديم احلال اجلملة الفعليَّة:

د عبد احلكم اجلراحي: قوله يف ذكرى الشهيد الشاعر حممَّ  *

�أْت�ُه للج�هاد عزائُمْه))) م يلقى املوت والصرب حازُمْه          ف�ت�ًى ه�يَّ تقدَّ

األحلان الضائعة /75.  (1(
راجع: القاموس املحيط، باب الكاف، فصل الباء.  (2(

انظر: نوافذ الضياء /5)، النبع /28، صدى ونور ودموع /199.  (3(
صدى ونور ودموع /79، وقد وقع بقوله )صيد( يف سناد الردف.  (4(

الرشوق /92.  (5(
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وتقديم مجلة احلـال )يلقى املوت( عىل صـاحبها النكرة املوصـوفة )فتى( للتهويل؛ ألنَّ 
أْتُه للجهاد  م إليه َمن )هيَّ م إليه كلُّ أحد، وإنَّام يتقدَّ لقاء املوت ليس باليشء اهلنيِّ الَّذي يتقدَّ

عزائُمْه(.)1)

ومن تقديم احلال شبه اجلملة:

قوله يف )الشاعر(:  *

كقطرِة املاء.. كزْهر الربى          عاش ومل هيبط إىل السفِح)))

والتقديم هنا للتخصيص، ختصيص الشـاعر يف معيشته بأنَّه كقطرة املاء وكزهر الربى، 
ملا يف ذلك من توضيح لصفاته وخصاله الطيِّبة. )3)

خالصـــة:

الَّتي  األسباب  لبعض  ضُت  وتعرَّ والتأخري،  التقديم  مفهوم  ببيان  الفصل  هذا  بدأُت 
بينهام،  والفرق  ونوعيها  الرتبة  مفهوم  بيَّنُت  ثمَّ  عنرصين،  بني  األصيّل  الرتتيب  تفرسِّ 
تقديم  تنتج عن  الَّتي  التقديم فذكرُت بعض األغراض والدالالت  وانتقلُت إىل أغراض 

بعض العنارص، وختمُت التوطئة ببيان القيمة البيانيَّة للتقديم والتأخري.

وقد كانت دراستي للتقديم والتأخري يف شعر الصرييّف يف ثالثة مباحث: تقديم االسم 
املفرد، وتقديم اجلاّر واملجرور، وتقديم ما يرد مفرًدا ومجلة وشبه مجلة.

 فدرسُت حتت مبحث تقديم االسم املفرد ثالث قضايا:

م  األوىل: تقديم الفاعل عىل الفعل، وقد نأيُت فيها عن مذهب الكوفّيني باعتبار املقدَّ
كالتخصيص  املسـألة  هذه  يف  التقديم  أغراض  بيَّنُت  ثمَّ  ذلك،  أسباب  وذكرت  فاعاًل 
إىل  املخاَطب  وتنبيه  والغرابة  التحقري  أو  والتعظيم  املسـاءة  أو  ة  املرسَّ وتعجيل  والتحقيق 

موضعان آخران لتقديم احلال اجلملة الفعليَّة يف: عودة الوحي /93، النبع /27.  (1(
نوافذ الضياء /).  (2(

موضع آخر لتقديم احلال شبه اجلملة يف: نوافذ الضياء /14.  (3(
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ث عنه، ثمَّ بيَّنت مواضع وقوع هذا التقديم يف شـعر الصـرييّف مرتبًطا ببيان أغراضه  املحدَّ
ودالالته.

الثانية: تقـديم املفعول عىل الفاعل، حيث بيَّنُت فيها أنَّ مقتىض األصل تأخري املفعول 
عن الفاعـل، وجيب التزام األصـل يف مواضع و خمالفته يف مواضع أخرى، وأتبعُت ذلك 
ببيان الغرض الَّذي يدور حوله تقديم الـمفعول وهو العناية واالهتامم، وكان تقديم املفعول 

عىل الفاعل كثرًيا يف شعر الصرييّف، فذكرت منه نامذج دالَّة عىل ما سواها.

الثالثة: جميء االسم بعد )إذا( الرشطية، وكان احلديث فيها عن ورود )إذا( الظرفيَّة 
هذا  إعراب  يف  النحاة  مذاهب  وذكرت  فعل،  ثمَّ  اسٌم  وبعدها  الرشط  معنى  نة  املضمَّ
حت قول سـيبويه بجواز دخول )إذا( عىل اجلملة االسميَّة إذا كان اخلرب  األسلوب، ورجَّ
صه كثرٌي من النحاة فنسـبوا إليه القول باختصاص  فيها فعاًل، وبيَّنت أنَّ كالم سـيبويه مل يمحِّ
)إذا( باجلملة الفعليَّة، وكان ترجيحي ملذهب سـيبويه مقروًنا بالعلل الَّتي تضعف األقوال 
األخرى، ومقروًنا باحرتاز عن قول سيبويه بقبح هذا األسلوب، ثمَّ بيَّنت مواضع تقديم 
االسم عىل فعل الرشط يف شعر الصرييّف حيث كان منها ما هو لالهتامم وما هو للتحقري وما 

هو للتهويل وللتخصيص والتفاؤل.

ودرسُت حتت مبحث تقديم اجلار واملجرور قضيَّتني:

يَّة وجود متعلَّق حلرف اجلّر،  ق، وفيها بيَّنت أمهِّ األوىل: تقديم اجلارِّ واملجرور عىل املتعلَّ
ق  املتعلَّ م  تقدُّ الرتتيب  يف  األصل  أنَّ  وذكرت  عاماًل،  ق  املتعلَّ كون  ولزوم  ق،  التعلُّ ومعنى 
األحيان  غالب  يف  يكون  لغرٍض  األصل  هذا  خمالفة  جيوز  وأنَّه  واملجرور،  اجلارِّ  ر  وتأخُّ
التخصـيص واحلرص، ثمَّ بيَّنت بعض مواضـع تقديم اجلاّر واملجرور عىل املتعلَّق يف شعر 

الصرييف وأغراضها، وأرشت إىل بقيَّة املواضع وهي كثرية.

الثانية: تقديم اجلارِّ واملجرور عىل أفعل التفضـيل، حيث ذكرت أنَّ هذا التقديم من 
وقوعه  مواضع  فبيَّنت  الصرييف  شعر  يف  أيًضا  نادًرا  وكان  بالشعر،  املخصوص  أو  النادر 

ة به. واألغراض اخلاصَّ
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ودرسُت حتت مبحث تقديم ما يرد مفرًدا ومجلًة وشـبَه مجلة أربع قضايا:

وأسبابه،  بينهام  الرتتيب  يف  األصل  ذكرت  حيث  املبتدأ،  عىل  اخلرب  تقديم  األوىل: 
يَّة  األمهِّ وهي  اخلرب  تقديم  أغراض  وذكـرت  التـزامه،  يوجب  وما  خمالفته  يوجب  ما  ثمَّ 
تقديم  بيَّنت مواضع  ثمَّ  والتشويق وغريها،  والتشـاؤم واالفتخار  والتفاؤل  والتخصيص 
واملجرور،  اجلاّر  اخلرب  وتقديم  املفرد  اخلرب  تقديم  منها  كان  حيث  الصرييّف  شعر  يف  اخلرب 
وآخر  نحوّي  فيه جتاوز  التأخري وكان  الصرييف خرًبا واجب  فيه  م  قدَّ إىل موضع  وأرشت 

عرويّض قمت ببياهنام.

حيث  جلوازه،  النحاة  وتعليل  جائًزا،  كونه  ذكرت  حيث  )كان(،  خرب  تقديم  الثانية: 
شبَّهه  من  عبارة  ة  صحَّ حت  ورجَّ ا،  حقيقيًّ مفعواًل  جعله  من  ومنهم  باملفعول،  شبَّهوه 
ا يستلزم القول بفعليَّة )كان( وأخواهتا، ويف هذا مطاعن  باملفعول؛ ألنَّ جعله مفعواًل حقيقيًّ
ذكرت شيًئا منها، ثمَّ ذكرت بياًنا ألحكام الرتتيب بني )كان( واسمها وخربها، وانتقلت 
م فيها  إىل بيان مواضع تقديم خرب )كان( يف شعر الصرييف حيث كان منها تسعة مواضع تقدَّ

ط فيها بينها وبني اسمها. عىل )كان( واسمها، وثالثة مواضع توسَّ

الصفة  تتلو  أن  األصـل  أنَّ  ذكرت  حيث  املوصوف،  عىل  الصفة  تقديم  الثالثة: 
املوصوف، وذكرت علل ذلك ومنع النحاة لعكسه وجعلهم له من القبيح الشـاّذ، ونقلهم 
لالختالف  بذلك  قوهلم  عىل  واعرتضت  احلال،  باب  إىل  موصوفها  عىل  مة  املتقدِّ للصفة 
ا لسيبويه وخرجت منه  الكبري بني الصفة واحلال وعدم جواز اخللط بينهام، وسـربت نصًّ
بأنَّه ال بأس بتقديم الصفة عىل املوصـوف وإن كان ذلك ضعيًفا، وُيعتمد يف بيان املعنى عىل 
قرائن السياق الَّتي متيِّز احلال من الصفة، ثمَّ بيَّنت مواضع تقديم الصفة عىل املوصوف يف 

شعر الصرييف حيث كان منها ما هو صفة مفردة وما هو جارٌّ وجمرور.

البقاء  يوجب  وما  األصل  مقتىض  ذكرت  وفيها  صاحبه،  عىل  احلال  تقديم  الرابعة: 
عليه وما يوجب اخلروج عنه، ثمَّ بيَّنت األغراض الَّتي يرد هلا تقديم احلال، وبيَّنت مواضع 
تقديم احلال عىل صاحبه يف شعر الصرييف حيث كان منها ما هو حاٌل مفرد وما هو مجلة 

اسميَّة وما هو مجلة فعليَّة وما هو شبه مجلة.



الفصل الرابع
الفصل واالعرتاض

وفيه توطئة ومبحثان:

- املبحث األوَّل: الفصل.

- املبحث الثاِني: االعرتاض.

وُذيِّل بخالصٍة ألهمِّ نتائج البحث فيه.
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توطئــة
هيتمُّ هذا الفصل بالبحث يف الرتاكيب الَّتي ترد يف السـياق فتقطع االتِّصال والتجاور 
بني عنصـرين من عنارصه قبل متام الفائدة عىل خالف األصـل، وهذه الرتاكيب تكون دون 

ى ورودها )االعرتاض(. ى ورودها )الفصل(، وتكون مجلة فُيسـمَّ اجلملة فُيسـمَّ
مفهوم الفصل:

ُيراد بالفصل أن يأيت عنرص دون اجلملة ـ أي غري مستقلٍّ باإلفادة ـ ال ينتمي إىل السياق 
األصيلِّ للرتكيب، فيقع فيه بني عنرصين متالزمنيـ  بجامع الصـلة، أو اإلسناد، أو املجازاة، 

أو نحو ذلك)1) خمالًفا بذلك مطلب التضاّم)2).
واملجرور،  واجلارُّ  والظرف،  الَقَسـم،  أشهرها:  أنواع،  إىل  الفصل  عنصـر  ع  ويتنوَّ

والنداء )وإن مل يعتّد به ابن جنِّي فاصاًل؛ لكثرته يف الكالم()3). 
والعنرصان اللذان يقع الفصل بينهام قد يكونان اسمني )كالفاعل واملفعول(، أو فعل 
ومطلوبه )كالفعل والفاعل(، أو حـرف وما دخل عليه )كحرف العطف واملعطوف(، وهلذا 

ق حديث النحاة عن ظاهرة الفصل يف أبواب النحو بحسب هذه العنارص. ع تفرَّ التنوُّ
ق بعدم  والفصل من حيث هو مصطلح نحويٌّ خيتلف عن الفصل البالغّي الَّذي يتحقَّ
عىل  بعضها  اجلمل  بعطف  الوصل  وبني  بينه  يقابلون  والَّذي  العطف)4)،  حرف  استعامل 

بعض)5). 
مفهوم االعرتاض:

كانت  سواء  باإلفادة،  ة  مسـتقلَّ مجلًة  يكون  فيه  الفاصل  أنَّ  إالَّ  كالفصل،  االعرتاض 
خربيَّة أو إنشـائيَّة، وال يكون هلا حملٌّ من اإلعراب، لكنَّها ال تنفكُّ عن اجلملة األصليَّة الَّتي 

دخلها االعرتاض، وال تزول عنها من حيث معناها. )))
انظر: رشح التسهيل 375/2.  (1(

انظر: البيان يف روائع القرآن 109/1.  (2(
انظر: اخلصائص 73/3.  (3(

انظر: البيان يف روائع القرآن 112/1.  (4(
ال يكاد خيلو كتاب يف البالغة من ذكر الفصل والوصل، انظر مثاًل: دالئل اإلعجاز /222، عروس   (5(

ل /434. األفراح 75/1، املطوَّ
انظر: بناء اجلملة العربيَّة /82.  (((
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برتكيٍب  للجـملة  الرتكـيبّي  النمط  جمرى  اعرتاض  بأنَّه:  االعـرتاض  تعريف  ويمكن 
ق به مطالُب التضامِّ  ول دون اتِّصال عنارص اجلملة بعضها ببعض اتِّصااًل تتحقَّ مستقلٍّ حَيُ

النحويِّ فيام بينها.)1)

ة  ـط بني أجزاء مجلة مستقلَّ وحاصل االعرتاض أنَّه مجلٌة ال حملَّ هلا من اإلعراب »تتوسَّ
أخرى«.)2)

ة مواضع)3) أحصـى منها ابن هشـام سبعة عرش موضًعا)4)،  وتقع اجلملة املعرتضـة يف عدَّ
وبني  واخلرب،  املبتدأ  أصله  ما  وبني  وخربه،  املبتدأ  وبني  ومرفوعه،  الفعل  بني  كاملعرتضة 

الشـرط وجوابه، وبني القَسـم وجوابه، وبني املوصول وصلته....

قواعد الفصل:

بموضعه،  خمصـوص  منها  كالًّ  النحو،لكنَّ  كتب  يف  منثورة  وأحكام  قواعد  للفصل 
»وعىل  جنِّي:  ابن  كقول  اليسري،  النزر  سوى  الظاهرة  هلذه  ة  العامَّ القواعد  من  يوجد  فال 
َي ُقْبُح الفصل بينهام«)5)، وقول العكرَبّي: »الفصل  ام ازداد اجلزءان اتِّصـااًل َقومِ اجلملة فكلَّ
ـة بمواضعها  ا ما عدا ذلك فهي أحكام خاصَّ بني العامل واملعمول باألجنبّي ال جيوز«)))، أمَّ
العطف،  وباب  النعت،  وباب  اإلضـافة،  كباب  الفصل،  فيها  يقع  الَّتي  النحو  أبواب  من 
وغريها، وهي أحكام تبنيِّ ما جيـوز الفصل به يف موضٍع ما وما ال جيوز من ذلك، والقاعدة 

األسـاسيَّة يف ذلك اتِّصال الفاصل بمعنى اجلملة بأالَّ يكون أجنبيًّا.

قواعد االعرتاض:

قد ذكر النحاة من قواعد االعرتاض ثالثة أمور، فاشرتطوا يف اجلملة املعرتضة:

انظر: البيان يف روائع القرآن /115، )11.  (1(
معجم مصطلحات النحو والرصف والعروض /73.  (2(

انظر: أمايل ابن الشجري 328/1، رشح التسهيل 375/2، )37، االرتشاف 13/3)1.  (3(
انظر: مغني اللبيب /)50 وما بعدها.  (4(

اخلصائص 390/2.  (5(
اللباب 155/1.  (((
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1- أن تكون مناسـبًة للجملة الَّتي دخلها االعرتاض، بحيث تكون كالتأكيد أو التنبيه عىل 
اه أن تكون متَّصلًة هبا يف املعنى، وقد ذكر ابن هشام أنَّ  حاٍل من أحواهلا)1)، وهذا مؤدَّ
اجلملة املعرتضة تفيد الكالم »تقويًة وتسديًدا أو حتسيًنا«)2)، فاتِّصاهلا بمعنى الكالم 
ـنه، وإذا مل ُيراع هذا االتِّصال فسـد املعنى، وهذا ما الحظه ابن األثري  يزيد فيه وحيسِّ
حني جعل االعرتاض عىل قسمني: أحدمها ال يأيت يف الكـالم إالَّ لفائدة فيجري جمرى 
التوكـيد، واآلخر يأيت لغري فائدة فيكون دخوله كخروجه أو يؤثِّر يف تأليفه نقًصا ويف 

معناه فساًدا. )3)

ألنَّ   االعـرتاض)4)؛  دخلها  الَّتي  اجلملة  أجزاء  من  لشـيٍء  معمولًة  تكون  ال  أن   -2
»االعرتاض ال موضع له من اإلعراب، وال يعمل فيه شـيٌء من الكالم املعرَتض به 
ي سقوطها إىل  بني بعضـه وبعض«)5)، وهلذا يصحُّ سقوط اجلملة االعرتاضيَّة وال يؤدِّ

اختالف يف الرتكيب وال يف أصل املعنى.)))

بالنظر  املنفصلة بذاهتا)7)، ويظهر معنى هذا الرشط  3- أن يكون الفصل هبا بني األجزاء 
الواحدة، كام يف أل  تتَّصل بام تدخل عليه فيكونان كالكلمة  الَّتي  إىل بعض احلروف 
التعريف، وسـني التنفيس، وبعض حروف اجلـرِّ كالباء والالم، فاالعرتاض بينها وبني 

مدخوهلا ال يصحُّ وال يستقيم.

قيمة الفصل واالعرتاض:

يبدو يف ظاهريت الفصل واالعرتاض يشٌء من الغربة؛ ففيهام خروج عىل النظام األصـيلِّ 
السياق  ة؛ ألنَّ سري  له من علَّ بدَّ  الرتكيب، وهذا اخلروج ال  أو  للتضامِّ بني أجزاء اجلملة 

انظر: ارتشاف الرضب 13/3)1، مهع اهلوامع 247/1.  (1(
مغني اللبيب/)50.  (2(

انظر: املثل السائر 172/2، 173.  (3(
انظر: مهع اهلوامع 247/1.  (4(

اخلصائص 337/1.  (5(
انظر: اجلملة النحويَّة /)10.  (((

انظر: ارتشاف الرضب 13/3)1، مهع اهلوامع 247/1.  (7(
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قات أمٌر مهمٌّ يف البيان،  النحويِّ للكالم بالرتتيب الَّذي يوصل إىل تأدية معناه من غري معوِّ
وليس بالشـيء اهلنيِّ الَّذي ُتستباح خمالفته ما مل تكن فائدٌة جُتتنى من وراء املخالفة.

ويبدو يف الفصل واالعرتاض َشـَبٌه بالتقديم، وابن عصـفور يعدُّ الفصل من التقديم 
ا تقديم بعض الكالم عىل بعض فمنه: الفصل بني املضاف واملضاف  رصاحة، يقول: »وأمَّ
يبدو  ملا  بالتقديم والتأخري  أنَّه يصله  إالَّ  املعنى،  ابن جنِّي من احلمل عىل  إليه«)1)، وجيعله 
والتأخري  التقديم  قبيل  من  ا  بأهنَّ الفصل  »يمكن وصف معظم صور  إذ  منه)2)؛  يف ظاهره 
م الَّذي  للمعموالت«)3)، لكنَّه تقديٌم من نوٍع آخر؛ فهو خيضع بالدرجة األوىل لذوق املتكلِّ

ل. ة، فيأيت به قبل متام فائدة الكالم األوَّ يرى يف تعجيل ورود تركيٍب ما رضورًة ُملمِحَّ

والفرق الواضح بني الفصـل والتقديم أنَّ التقـديم مرتبٌط بمبدإ الرتبة، حيث يكون 
ر فيه رتبة، حمفوظًة كانت أو غري حمفوظة، يف حني يرتبط الفصل بام هو  م واملؤخَّ لكلٍّ من املقدَّ
ع  ُحرُّ الرتبة، ومن أبرز األمثلة عىل ذلك: الفصل بالظرف وباجلارِّ واملجرور، اللَذْين ُيتوسَّ

يَّة احلركة بالتقديم والتأخري. ع يف غريمها، ويكفل النظام النحويُّ هلام حرِّ فيهام ما ال ُيتوسَّ

وما من شكٍّ يف أنَّ الرتكيب الوارد فاصاًل أو معرتمًِضا يكون غريًبا وقلمًِقا يف موضعه 
من الكـالم، ولعلَّ هذا ما جيعله بارًزا واضـًحا، »يثري االنتباه، ويلفت التفكـري«)4)، فتظهر 
قـيمته البيانيَّة واملعنويَّة الَّتي عربَّ عنها ابن جـنِّي يف باب االعرتاض حيث قال: »واالعرتاض 
وامتداد  نْفسه  ة  وقوَّ م  املتكلِّ فصاحة  عىل  ودالٌّ  وحَسن،  كـثرٌي  ومنثورها  العرب  شـعر  يف 
د عىل كثرته وجريانه جمرى التأكيد بقوله: » اعلم أنَّ هذا القبيل من  نَفسـه...« )5)، وقد أكَّ
القرآن وفصيح الشعر ومنثور الكالم، وهو جاٍر عند العرب  العلم كثري، قد جاء يف  هذا 

جمرى التأكيد«))).

رضائر الشعر /191.  (1(
انظر: اخلصائص 404/2.  (2(

ضوابط التقديم وحفظ املراتب يف النحو العريّب /213.  (3(
بناء اجلملة العربيَّة /82.  (4(

اخلصائص 341/1.  (5(
السابق 335/1.  (((
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)1) للسـامع  وإنَّام كـان االعرتاض جارًيا جمرى التأكـيد ألنَّه يف معناه، فهو كـالتنبيه القويِّ
م، كدعاٍء، أو قَسـٍم، أو قيٍد برشٍط، أو نفٍي، أو وعـٍد، أو أمٍر، أو هنٍي،  إىل يشٍء يريده املتكلِّ

يَّة. أو غري ذلك، فشـأنه يف ذلك شـأن التقديم لألمهِّ

انظر: الدّر املصون 224/10.  (1(



               



املبحث األوَّل
الفصل

وفيه مخس قضايا:
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الثانية: الفصل بني ما أصله املبتدأ واخلرب.  -

الثالثة: الفصل بني الفعل والفاعل.  -

الرابعة: الفصل بني الفعل واملفعول.  -

اخلامسة: الفصل بني الصفة واملوصوف.  -
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الفصل بني املبتدأ واخلرب:

املبتدأ  ُيذَكر  فحني  بمجموعهام،  إالَّ  حتصـل  ال  الَّتي  الفائدة  ركنا  مها  واخلـرب  املبتدأ 
ذكر  ر  يتأخَّ وقد  اخلرب،  ذكر  عىل  تتوقَّف  الَّتي  الفائدة  حصول  ومنتظًرا  ًقا  ُمعلَّ الذهن  يظلُّ 
اخلرب لوجود ما يتَّصـل باملبتدأ يف املعـنى ويتلوه يف اللـفظ ـ كالتوابع مثاًل ـ وقد يكون سبب 

التأخري ورود فاصل، وهذا هو موضوع املسألة.

ام متطالبان يف املعنى،  ام )متالزمان( يف اللفـظ إالَّ أهنَّ رغم أنَّ املبتدأ واخلرب ال يوصـفان بأهنَّ
فالفصل الكثري بينهام يكون ملحوًظا بارًزا، ومن شواهد ذلك ما نراه يف قول أيب حيَّان حني 

عرض لتوجيه قول اهلل تعاىل: ژ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   
ٻ   ٻ   ٱ   ائ  ى   ى    ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ  
ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄF    ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌژ)1) حيث قال: 

»وقيل: ﴿ۈ  ۈ﴾ يف موضع رفع عىل االبتداء، واختلفوا يف اخلرب أهو حمـذوٌف 
أم ملفوٌظ به، وهو قوله: ﴿F    ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾، ويكون 
ذهب  هذا  وإىل  ة(،  ذرَّ مثقال  يظلمهم  )ال  أو:  هلم(  ٍة  ذرَّ )مثقال  تقديره:  حمـذوًفا  الرابط 

اج، وهو بعيٌد متكلَّف؛ لكثرة الفواصل بني املبتدأ واخلرب...«)2).  الزجَّ

ي،  ال شكَّ إذن يف أنَّ الفصل الطويل بني املبتدأ واخلرب َمعيب؛ ففيه إرهاٌق لذهن املتلقِّ
وربَّام ينسى -لطول الفصل- املبتدأ حني ُيذَكر اخلرب، فام كان طوياًل من الفصل يدخل يف 

مجلة التعقيد.

اللفظ بحيث يقبح  إذ ليسا متالزمني يف  به،  بينهام بفاصٍل يسرٍي فال بأس  ا الفصل  أمَّ
ق بأحدمها، كام يف قول  ا بأالَّ يكون له تعلُّ الفصل بينهام، لكن جيب أالَّ يكون الفاصل أجنبيًّ

الشاعر:

سورة النساء، اآليات 37 – 40.  (1(
البحر املحيط 247/3.  (2(
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ُه الشمَس قد َعَقْل))) ُه          إىل الغرِب حتَّى ِظلُّ نظْرُت وشخيص مطلَع الشمِس ظلُّ

)مطلع  عنهام  بأجنبيٍّ  الغرب(  إىل  ه  )ظـلُّ وخربه  )شـخيص(  املبتدأ  بني  فصـل  حيث 
الشمس(، وهذا غري جائز، وتعقيد الكالم بسببه واضح.

نا ما سبق عىل أنَّ جلواز الفصل بني املبتدأ وخربه رشَطنْي، مها: يدلُّ

1- أالَّ يكون الفصل طوياًل يضيع بسببه االتِّصال بني املبتدأ واخلرب.

ا عنهام. 2- أالَّ يكون الفاصل أجنبيًّ

واملجرور  وباجلارِّ  بالظرف  وخربه  املبتدأ  بني  الفصـل  الصرييّف  شـعر  يف  ورد  وقد 
املتعلِّقني بأحدمها، فمن ذلك:

قوله:  *

وط���������������ُن اإلن���������س���������اْن
رغ�������������م ال�����ق�����ض�����ب�����ان
ل������س������ان ك����������������لِّ  يف 
����ْه))) يَّ أح����ى م���ن ل��ف��ظ��ة ُح����رِّ

يَّة، وقوله: )رغم القضبان. يف كلِّ لسان(  فاألصل: وطن اإلنسان أحىل من لفظة ُحرِّ
فصل بني املبتدأ واخلرب، وفائدة الفصـل هنا كبرية، وبدونه يبدو الرتكيب عارًيا عن معناه 
أحياًنا  يَّة  احلرِّ ممَّا يعرتض  فيه -  ما  بكلِّ  الوطن  املقارنة بني  الشـاعر  إذ مقصود  املقصـود؛ 
يَّة،  ـح عـيش الوطن وإن كان فيه نقـص احلرِّ يَّة من غري وطن، وهو يرجِّ – وبني لفظة احُلرِّ
يف  فالقصيدة  البرش،  عامل  إىل  احليوان  عامل  من  للشاعر  معرًبا  يعترب  لسـان(  كلِّ  )يف  وقوله 
يَّة، وعاد  َينُشد احلرِّ انطلق  عصفور كان لدى الشاعر، وعاش يف قفصه أربع سنوات، ثمَّ 
ل فيه أسـلم نَفسه األخري بعد دقيقتني، وكان  بعد عرشة أيَّام حيوم حول قفصه، حتَّى إذا ُأدخمِ
ته حادثة هذا  ر يف اهلجرة، ثمَّ ردَّ الشاعر قد ُوضع حتت الرقابة يف عهد مراكز القوى، ففكَّ

العصفور عن فكرته.)3) 

انظر: اخلصائص 400/2، وقد ذكر وجًها آخر خيرجه من باب الفصل.  (1(
النبع /19.  (2(

السابق /)1.  (3(
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وقوله:  *

عيبهم -يف اعتقادهم- أن متاَدوا          يف مديٍح فُأغرقوا يف دجاُه)))

والقصيدة يف الشـاعر حممود غنيم، وقوله )عيبهم( أي حممود غنيم ومن شاهبه ممَّن يميل 
إىل األسـلوب القديم يف الشـعر، وقوله )يف اعتقادهم( أي يف اعتقاد خصومهم، والفصل 
هنا واضح الداللة، ألنَّه تقييد للعيب بوجوده يف اعتقاد وأذهان اخلصوم وحسب، ممَّا جيعل 

وجوده غري حقيقّي.

د مندور: وقوله يف الدكتور حممَّ  *

خصومة الرأي يشٌء واإلخاء          كام  هو اإلخاُء متُن الودِّ والسبِب)))

...، والفصـل بقوله: )كام هو اإلخاء( لبيان أنَّ الرجل مل  واألصل: واإلخاء متني الـودِّ
يكن اختالفه يف الرأي مع أحٍد يسـبِّب العداوة أو التشاحن، فاإلخاء قبل خصومة الرأي 

هو بعينه بعدها ال يتأثَّر هبا.

وقوله:  *

هذا املسافُر – بعد طول رصاِع          يف عامل اآلالم واألوج��������اِع

��ها          ُزَمٌر من األنغام واألسجاِع))) ماٍض كأن�غ�ام الصباح ت�زفُّ

   واألصل: هذا املسافر ماٍض، لكنَّ الفصل بالظرف هنا عظيم القيمة يف املعنى؛ إذ 
ليس املقصود بالبيان كونه ماضًيا ولكن كونه يميض عىل الصورة الَّتي بيَّنها الشاعر  )كأنغام 

الصباح...( بعد ذلك الرصاع الطويل مع اآلالم واألوجاع. )4)

زاد املسافر /50.  (1(

صلوايت أنا /)4.  (2(
زاد املسافر /24.   (3(

انظر مواضع أخرى للفصل بني املبتدأ وخربه يف: نوافذ الضياء /)5، زاد املسافر /41، 71.  (4(
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الفصل بني ما أصله املبتدأ واخلرب:

والكالم يف هذه املسـألة كالكالم يف سـابقتها، وممَّا ورد فيه الفصل بني ما أصله املبتدأ 
واخلرب قول الشاعر:

فأصبحْت بعد خطَّ هبجتِها          كأنَّ قفًرا رسوَمها قَلام)))

أراد: فأصبحت بعد هبجتها قفًرا كـأنَّ قـلاًم خطَّ ُرسوَمها، وفيه الفصـل بني )أصبحت( 
واخلرب )قفرا(.

ومن الفصل بني ما أصله املبتدأ واخلرب يف شعر الصرييف:

قوله:  *

��عر حتَّى ُيقَص����َف القلُم))) إينِّ - عى الرغم من سْقمي ومن أمَلي          أحيا مع الشِّ

املعنى،  لتقوية  البيت  ( وخربها يف هذا  )إنَّ اسم  بني  فاصـاًل  واملجرور  اجلـارِّ  وجميء 
ر  عر معنى، ولو تأخَّ كه باحلياة مع الشِّ فالغرض إبراز كونه يعاين السـقم واألمل ليكون لتمسُّ

اجلارُّ واملجرور ملا أبرز املعنى املقصود عىل هذا النحو.

وقوله:  *

املداْر حتضُن  الغروب  يف  الشموس  إىل  انظر 
البح��اْر من  بامئ��ٍج  الش��جا   لواع��َج  خُتفي 
��ا - من ي�أس��ه�ا - ت��ه��مُّ ف�ي�ه بانتح��اْر))) ك��أنَّ

( وخربها، وقد بنيَّ ذلك الفاصل  والفصل يف البيت بقوله: )من يأسها( بني اسم )كأنَّ
ما جيعله  املعنى  قبل وروده، ويف هـذا من توضيح   ) )كأنَّ ة يف حدوث خرب  والعلَّ السبب 

مستحسًنا.

اخلصائص393/2.  (1(
عودة الوحي /52.  (2(
نوافذ الضياء /23.  (3(
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وقوله:  *
وطريُق الرشِّ سهٌل واضٌح          وط��������ريُق اخلر حَيوي العقباْت
- لو تنظ��رُه -          س�اح��ٌة م��م�لوءٌة ب�ال�ع�ق�ب�اْت))) بيَد أنَّ الرشَّ

( وخربها، وغرضه التنبيه عىل أنَّ  والفصل يف البيت بقوله: )لو تنظره( بني اسم )أنَّ
نظر  إىل  ذلك  إدراك  حيتاج  وإنَّام  واضًحا  شيًئا  ليس  بالعقبات(  مملوءٌة  )ساحٌة  الرّش  كون 
ا  ن، ولذلك قال: )لو تنظره(، وإذا نظرنا إىل )لو( عىل غري معنى الرشط لوجدنا فيه حثًّ ومتعُّ

عىل النظر إلدراك العواقب، ولكون ذلك النظر مهامًّ فقد أورده الشاعر قبل اخلرب.

الفصل بني الفعل والفاعل:

الفعل  م  يتقدَّ الظرف أن  أو  الفعل والفاعل واجلاّر واملجرور  الرتتيب بني  األصل يف 
ويليه الفاعل ثمَّ اجلارُّ واملجرور أو الظرف، نحو: وقف زيٌد عىل املنرب، فإذا صـار الرتكيب: 
صار  إذا  ا  أمَّ احلرص،  بغرض  الـمعمول  تقديم  قبيل  من  ذلك  كـان  زيد،  وقف  املنرب  عىل 
الرتكيب: وقف عىل املنرب زيٌد، فال تقديم حينئٍذ؛ إذ ال رتبة بني الفاعل وشبه اجلملة تقتيض 

ترتيًبا بينهام، فهو من باب الفصل.

ٌة ومعنويَّة، فالفاعل مسنٌد إليه الفعل، وهو  والعالقة بني الفعل والفاعل عالقٌة لفظيَّ
مرفوٌع به حقيقًة أو حكاًم. )2)

وما دام الفاعـل معمواًل للفعل فتصـدق عليهام مقولة: » الفصـل بني العامل واملعمول 
باألجنبّي ال جيـوز«)3)، فإذا كان الفاصـل بينهام معمواًل ألحدمها أو متَّصاًل هبام جاز، وإذا 

ا مل جيز. كان أجنبيًّ

ومن الفصل بينهام بمعمول أحدمها قول السموأل:
باِت تسيُل))) باِت نفوُسنا          وليست عى غر الظُّ تسيُل عى حدِّ الظُّ

األحلان الضائعة /72.  (1(
انظر: رشح التسهيل 105/2.   (2(

اللباب 155/1.  (3(
ديوانا عروة بن الورد والسموأل /91، وانظر: أمايل القايل 9/1)2.   (4(
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، وقوله: فاألصل: تسيل نفوسنا عىل حدِّ الظباتمِ

نا يف النازلن نزيُل))) وما ُأمخدْت ناٌر لنا دوَن طارٍق          وال ذمَّ

نا نزيٌل يف النازلني. واألصل: وال ذمَّ

ه فصل بشبه اجلملة بغرض  والفصل بني الفعل والفاعل يف شعر الصرييّف قليل، وكلُّ
التقييد، ومن ذلك:

د أنور السادات: قوله من قصيدة يف الرئيس حممَّ  *
وكم رسْت – يف سكون اهلمس، يف حذٍر         من هول ما صنع البغُي – احلكاياُت)))

ويف البيت فصٌل بثالثة عنارص، اثنان للظرفيَّة وواحٌد للتعليل، وهو فصٌل طويٌل بني 
ى إىل نـوٍع من الثقل يف البيت، ولوال اتِّصـال معنى عنارص الفصل بالفعل  الفعل وفاعله أدَّ
)سـرت( لكان فصـاًل قبيًحا، ويبدو أنَّ غرض الشـاعر من هذا الفصـل إضفاء شـيٍء من 
ي باهلول والرعب الَّذي كان يعيش الناس فيه قبل  الرهبة الَّتي يقتضيها املقام ليحسَّ املتلقِّ
يَّات هو السمة الغالبة لتلك الفرتة الَّتي ذاق  عرص السادات حيث كان البطش وتقييد احلرِّ

شاعرنا من نارها واكتوى بأوارها.

وقوله يف رثاء عزيز فهمي:  *
أسفا عى تلك اخلالل ُتِضيُعها          -يف ل�ح�ظ�ٍة- س��يَّارٌة رع�ن�اُء)))

ة احلادث  واألصل: تضيعها سيَّارٌة رعناُء يف حلظة، والفصـل هنا لتقوية املعنى ببيان شدَّ
ملا  الظرف  ر  تأخَّ ولو  حلظة،  يف  حدث  ذلك  وأنَّ  املحمودة  خصاله  بكلِّ  للفقيد  وتضييعه 

ة. كانت له تلك القوَّ

وقوله يف رثاء حممود غنيم:  *
ى          واألغ��اري��ُد خ��ل��ف��ُه ت��ن��ع��اُه))) عيَّ - بعد اإلفصاح - هذا امُلسجَّ

السابق.  (1(
عودة الوحي /100.  (2(

صدى ونور ودموع /284.    (3(
زاد املسافر /54.    (4(
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والفصل يف هذا البيت لتوضيح صفة املرثّي، واملعنى أنَّ الصفة املالزمة له طول حياته 
هي اإلفصاح، وجميء الظرف فاصاًل يف البيت لتقوية املعنى، بإبراز التناقض بني الصفتني 

)العّي واإلفصاح(.

وقوله:  *
- السنون الضنينْه))) لقاٌء ع��ى الرم�ِل ج�ادْت به          -عى رغمهنَّ

وأصل الرتكيب: جادت به السنون الضنينة عىل رغمهّن، ويبدو أنَّ غرض الشاعر من 
الفصل التنبيه واالحرتاس من أن ُيظنَّ بقوله )جادت( أنَّ ذلك اللقاء كان كرًما من سنينه 
د بخلها بقوله )عىل  فيتعارض ذلك مع وصفه هلا آخر البيت بأهنا )ضنينة(، فأراد أن يؤكِّ

رغمهّن(.

الفصل بني الفعل واملفعول:

أكثر النحويني عىل أنَّ الفعل هو العامل يف املفعول)2)، فالفصـل بينهام من الفصل بني 
العامل واملعمول، بام يعـنيه ذلك من جـوازه بغري األجنبّي وامتناعه باألجنبّي.

ومن الفصل بني الفعل واملفعول يف شعر الصرييف:

قوله:   *
َر – فيام بعُد – وج��داين))) ر من ذايت ومن جسدي          لكي ُأحرِّ أرجو التحرُّ

ر وجـداين فيام بعد، وجميء الرتكيب بالفصـل بالظرف بني الفعل  واألصل: لكي أحرِّ
ر من قيود اجلسد،  واملفعول بغرض التقييد، فمراد الشاعر أنَّ املرجوَّ األهمَّ لديه أن يتحرَّ

ق ذلك الرجاء أمكنه بعده – ال قبله - أن يكون ُحرَّ الوجدان. فإذا حتقَّ

ه: وقوله يف رثاء أمِّ  *
هيدُم اليوُم - ويف ُسخرَيٍة -          ما أقام األمُس فيها وبنى)))

عودة الوحي /53.  (1(
انظر: أرسار العربيَّة /85، رشح الكافية للريض 302/1.    (2(

الرشوق /94.  (3(
صدى ونور ودموع /270.  (4(
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والفصل يف هذا البيت يبدو غريًبا، فقد كان يمكـن للجارِّ واملجرور أن يكـونا يف موضع 
احلال، لكنَّ سبقهام بالواو جعل كوهنام كذلك بعيًدا، وإذا نظرنا إىل غرض الشـاعر من هذا 
ب الدنيا بني  الفصـل بدا لنا أنَّ املراد التنبيه عىل حـاٍل من أحوال الدنيا يراه الشـاعر وهو تقلُّ
 – ت  د لكنَّه املمزوج بالسخرية، وهذه السخرية استحقَّ البناء واهلـدم، وليس اهلدم املجـرَّ

لغرابتها - أن تربز عىل هذا النحو بمجيئها فاصاًل بني الفعل واملفعول. 

وقوله عىل لسان شهرزاد:  *

أنت ال تقتُل يف ُص��بِحَك غ�ادْه
إنَّام تقتُل – يف احلقِّ – َسعادْه)))

( بني الفعل )تقتل( واملفعول )سعادة( لتربير الغرابة يف وقوع  والفصل بقوله: )يف احلقِّ
فعل القتل عىل ما ال يصـحُّ أن يقع عليه، واملراد أنَّ قتل السـعادة هو حاصل قتل الغيد كلَّ 

يوٍم يف حكم احلقِّ الَّذي خيتلف عن حكم الظاهر أحياًنا.

الفصل بني الصفة واملوصوف:

من املعلوم أنَّ الصفة واملوصوف »كاليشء الواحد«)2)؛ ألنَّ البيان حيصل من جمموعهام، 
ولكن أجاز النحاة الفصل بينهام إذا اقرتن ذلك بوضوح املعنى، فاشرتطوا جلواز الفصل 
»ال  ممَّا  الفصل  عنرص  يكون  وأن  به«)3)،  شبيٍه  وال  مبهٍم  »غري  املوصوف  يكون  أن  بينهام 

ة صور، فقد يكون: )5) ض مباينته«)4) للصفة واملوصوف، وذلك يأيت عىل عدَّ تتمحَّ

: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆژ))). 1- مبتدًأ، كـام يف قول اهلل عزَّ وجلَّ

شهرزاد /32.  (1(
ابن يعيش 59/3.  (2(

رشح التسهيل 287/3.  (3(
ض  "وجيوز الفصل بني املنعوت ونعته بام يتمحَّ ارتشاف الرَضب 1935/4، والعبارة يف املطبوع:   (4(
وانظر:  واضح،  حتـريٌف  مباينته"  ـض  يتمحَّ "بام  وقوله:  جيـوز"،  فال  مباينته  ضـت  متحَّ فإن  مباينته، 

املساعد 381/2.
انظر: ارتشاف الرَضب 1935/4، واملساعد 382/2  (5(

سورة إبراهيم، اآلية 10.  (((
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2- أو خرًبا، نحو: زيٌد قائٌم العاقُل.

3- أو جواًبا لَقـَسم، كام يف قوله تعاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌژ)1).

4- أو معمواًل للموصوف، نحو: هذا ضارٌب زيًدا عاقٌل.

5- أو معمواًل ملضاٍف إىل املوصوف، كام يف قوله تعاىل: ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ   ڄژ)2).

)- أو معمواًل للصفة، كام يف قوله تعاىل: ژ ے  ے  ۓ  ۓ ژ)3).

7- أو فعاًل عاماًل يف املوصوف، نحو: أزيًدا رضبَت القائَم ؟

: ژ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀژ)4). ـًرا ملحذوف، كام يف قول اهلل عزَّ وجلَّ 8- أو مفسِّ

9- أو استثناًء، نحو: ما جاءين أحٌد إالَّ زيًدا خرٌي منك.

10- أو معطوًفا، كام يف ما حكاه سيبويه: » هذان رجالن وعبُد اهلل منطلقان«.)5)

وممَّا ورد فيه الفصل بني الصفة واملوصوف قول الشاعر:

أمل تَر أنَّني القيُت يوًما          معارَش - فيه�ُم رجٌل - مَجارا

ا          إذا م�ا آن�َس الل��ي��ُل النهارا))) فقُر الليل، تلق�اُه غنيًّ

حيث فصل بني )معاشـر( وصـفته )جـامرا(، وبني )رجل( وصفته )فقري الليل(.)7)

ومنه أيًضا قول لبيد بن ربيعة:

سورة سبأ، اآلية 3.  (1(
سورة املؤمنون، اآليتان 91، 92.   (2(

سورة ق، اآلية 44.  (3(
سورة النساء، اآلية )17.   (4(

الكتاب 81/2.  (5(
رشح التسهيل 287/3، و )مجارا( أي جمتمعون، راجع: لسان العرب )ج م ر(.  (((

انظر: رشح التسهيل 287/3.  (7(
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َلْل))) فصلْقنا يف مراٍد صْلقًة          وُصداٍء أحلقْتُهْم بالثَّ

حيث فصل بني املوصوف )صلقة( وصفته )أحلقتهم بالثلل( )2).

والفصل بني املوصوف والصفة قليل يف شعر الصرييّف، وهذا بيانه:

يف قوله:  *
كتمِت يف احلسِن خفيَّ الشذا          كالسِّ بن العاشقن املصوْن)))

بالظرف هنا شبيًها  الفصل  العاشقني(، ويبدو  الرتكيب: )كالرسِّ املصون بني  وأصل 
العاشقني عىل  الرسِّ بني  إىل  د وختتلف، والشاعر يقصد  تتعدَّ إذ األرسار  يَّة،  بتقديمه لألمهِّ
وجه اخلصوص ليشبِّه به شـذا الزهرة عىل سبيل التشبيه املقلوب، فكان أن قال: )كالرسِّ 
بني العاشـقني(، وفيه نكتة أخرى هي محل املوصـوف )املصون( حلرف القافية، فكان ال بدَّ 

ق به بينه وبني الصفة. ره إىل هناية البيت ووقوع الظرف املتعلِّ من تأخُّ

وقوله عىل لسان شهرزاد:  *

ا إليَّ أوح��ى  قد  القلب  أنَّ  غ��َر 
ا))) حيَّ الغول  وراء  إنس��اًنا  أنَّ 

 ،) )أنَّ بخرب  واملوصـوف  الصفة  بني  ففصـل  حيَّا،  إنسـاًنا  الغول  وراء  أنَّ  واألصـل: 
ق  ( ليحقِّ ولعلَّ الشاعر يف الفصـل عىل هذا النحو قصد التجاور بني املوصوف وخرب )أنَّ
أنَّ  سوى  )شهريار(،  صفات  يف  اجتامعهام  بإمكان  يوحي  بام  اللفظ،  يف  بينهام  التجـاور 

املوصوف أيًضا حيمل حرف القافية، وال مناص من جميئه آخر البيت.

وقوله يف رثاء الدكتور أمحد فؤاد األهواين:  *

لسان  راجع:  باهلالك،  أحلقتهم  وقعة  وصداء  مراد  بقبيلتي  أوقعنا  البيت:  ومعنى   ،14(/ ديوانه   (1(
العرب )ص ل ق(، و )ث ل ل(.

انظر: اخلصائص2/)39.  (2(
األحلان الضائعة/70.  (3(

شهرزاد/3).  (4(
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كنَت كالبسمِة الَّتي          شفَّ ثغٌر هبا حسْن)))

ـٌق بالصـفة وال باملوصـوف،  واألصل: شـفَّ هبا ثغـٌر حسـْن، وليس للجارِّ واملجرور تعلُّ
القافية  لفظ )حسن( ألجل  ثمَّ جلب  )هبا(،  قوله  وقـف عىل  وكأنَّه  يبدو  الرتكيب  إنَّ  ثمَّ 

وحسب.

ل عـند الصـرييف للفصـل بني الصـفة واملوصوف هو  ويتَّضـح ممَّا سـبق أنَّ الباعث األوَّ
رعاية القافية، فغاية الفصل موسيقيَّة، وال أشكُّ يف أنَّ املوسـيقى عنرٌص أسـايسٌّ يف مفهوم 

عريَّة.  الشـعر عند الصرييف، واهتاممه هبا جزٌء من لـغته الشِّ

زاد املسافر/43.  (1(



                    



املبحث الثاني
االعرتاض

وفيه أربع قضايا:

األوىل: االعرتاض بني املبتدأ واخلرب.  -

الثانية: االعرتاض بني ما أصله املبتدأ واخلرب.  -

الثالثة: االعرتاض بني الفعل واملفعول.  -

الرابعة: االعرتاض بني الصفة واملوصوف.  -
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االعرتاض بني املبتدأ واخلرب:

قد ذكر العلامء من مواضـع اجلـملة املعرتضة أن تكـون معتـرضـًة بني املبتدأ وخربه)1)، 
وممَّا جاء من ذلك قول معن بن أوس:

اُم يعثرَن بالفتى –          ن�وادُب ال ي�م�ل�ْل�ن�ُه ون�وائ�ُح))) وفيهنَّ – واأليَّ

ومنه االعرتاض بجملة الفعل امللغى يف نحو: زيٌد – أظنُّ – قائٌم، وبجملة االختصاص 
: » نحُن – معارَش األنبياء – ال نورث«.)3) وقد اسـتعمل الصرييّف االعرتاض  يف نحو قوله̂ 

بني املبتدأ واخلرب يف موضع واحد، هو قوله يف قصيدة )الرىض(:

�ة اهلل َس���َرْت          تبعُث الراح������ة يف املضطرِب نس��مٌة م�ن ج��نَّ
ت��ح�مُل الدنيا عى أج��نح���ٍة          ُكنَّ يف اأُلْف�����ِق بِع��اَد ال�مأرِب
وُح عى أنغ�امها           خ�بًبا ف��ي نش���وٍة م��ن َط��َرِب ت��رق��ُص الرُّ
الرض -ما أمجَل الدنيا ب���ِه-            بس��مٌة ُتش���ِرُق من ثغر نبي)))

الشاعر  يريد  للرىض  فبعد هذه األوصاف  يَّة؛  فنِّ يبدو رضورًة  البيت  واالعرتاض يف 
ل للقصيدة، فيختار هذا الوصف املثري لالرتياح  أن يأيت بصـفٍة جامعٍة خيتم هبا املقطع األوَّ
واملعربِّ عن غاية الرىض )بسمٌة تشـرق من ثغر نبي(، وهو ال ينسى يف غمرة هذا الوصف 
أن يعربِّ عن الرىض يف إحسـاسه هو، فيأيت هبذه اجلملة املعرتضـة )ما أمجل الدنيا به(، وهي 
ًة كبرية، فوقعت  ب إالَّ أنَّ جميئها معرتضًة أكسبها قيمًة معنويَّ ا للتعجُّ وإن كانت أسـلوًبا نمطيًّ

كام أراد هلا الشاعر. 

االعرتاض بني ما أصله املبتدأ واخلرب:

واالعرتاض يف هذه املسألة كاالعرتاض يف سابقتها، ومنه قول ابن َهْرَمة:

انظر: ارتشاف الرضب 15/3)1، ومغني اللبيب /507.  (1(
انظر: اخلصائص 339/1، وخزانة األدب 1/7)2.   (2(

انظر: مغني اللبيب /507. الرشوق /40.  (3(
الرشوق /40.  (4(
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إنَّ ُسليمى – واهلُل يكلؤها –          ضنَّت بيشٍء ما كان َيرزُؤها)))

وقول أبو حملم الشيباين:
�غ�َت�ها –          قد أحوجْت سمعي إىل ُترمجاْن))) إنَّ ال�ث�امن�َن – وُب�لِّ

وقول آخر:
ت نواها– أزوُرها))) ��ت�ي          لعيِّ –وإن شطَّ وإنِّ�ي ل�راٍم ن�ظ�رًة ِق�َب�َل الَّ

الصرييف،  املبتدأ واخلرب يف ثالثة مواضع من شعر  ما أصله  وقد ورد االعرتاض بني 
هي:

قوله يف )حلم اليقظة(:  *
ارجع يا ُحْلُم فإنَّ الصيَف          -سئِمُت الصيف- أطال نواْك)))

وقد جاء االعرتاض يف هـذا البيت كالتنبيه القوّي من الشـاعر عىل سأمه وضَجره من 
الصيف؛ ملا أحدثه من املباعدة بينه وبني حلمه املنشـود، واسـتعامل اجلملة املعرتضة وسيلة 

من أقوى الوسائل للتنبيه.

وقوله يف رثاء حممود غنيم:  *
ى صفاؤُه أو ُيشاُه))) كان – واهلل – صورًة من وفاٍء          ال ُيغشَّ

وقد جاءت اجلملة املعرتضة هنا لتقوية معنى اجلملة األصليَّة عن طريق القَسم، وقد 
د ملا كان جيمع بينهام من الصداقة، وملا  أراد الشاعر نعت املرثيِّ بالوفاء عىل هذا النحو املؤكَّ
أنَّ  الصرييّف  بنيَّ  ُيكرمونه،وقد  كانوا  َمن  مع  للمديح  استعامله  من  غنيم  حممود  عىل  عيب 

مدحيه ما هو إالَّ انعكاٌس لصفة الوفاء عنده، وممَّا يبنيِّ ذلك قوله قبل البيت:

انظر: أمايل ابن الشجري328/1، وارتشاف الرَضب3/)1)1.  (1(
انظر: أمايل ابن الشجري329/1.  (2(

انظر: مغني اللبيب /507.    (3(
النبع /53.  (4(

زاد املسافر /51.  (5(
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ما عى صاح�����بي ج�ناٌح إذا ما          ه�اج وج���داَنه ك�ري�ٌم رع�اُه

ال ن�ف�اًق�ا .. وال ري�اًء.. ول�ك�ْن          صدُق إحساسه الَّذي أوحاُه

وأسُر املع������روف أكرُم عندي          من طليٍق ينسى الَّذي ُيعطاُه

اد: وقوله يف رثاء عبَّاس حممود العقَّ  *
كان – ال كان الردى – ُيتِحُفنا          ُك�لَّ ح��ٍن ب�ت�آل�ي�ٍف ِع�ج�اْب)))

م والضيق من املوت الَّذي  واالعرتاض بالدعاء يف قوله: )ال كان الردى( إلظهار التربُّ
امليضِّ  عىل  الدالَّة  )كان(  كلمة  كره  وكأنَّه  املوضع  هذا  يف  به  جاء  وقد  العظامء،  ف  يتخطَّ
واالنقضاء، فجاء باجلملة املعرتضـة )ال كان الردى( الَّتي حتـوي الكلمة نفسها ولكن عىل 
ه، وذلك عىل سبيل اجلناس الَّذي أحسن  معنى آخر هو وجود املوت الَّذي متنَّى الشاعر ضدَّ

توظيفه يف البيت.

االعرتاض بني الفعل واملفعول:

االعرتاض بني الفعل واملفعول أيًضا من مواضع االعرتاض املعدودة، وممَّا جاء منه 
قول أيب النجم العجيّل:

ِل - لْت - والده��ُر ذو تبدُّ وُبدِّ
با والشمأِل))) ه�يًفا دبوًرا بالصَّ

تني، وهذا بياهنام:  وقد ورد االعرتاض بني الفعل واملفعول يف شـعر الصـرييف مرَّ

يف قوله:  *

ُئ ال�ق�ل�ب الَّ�ذي ي�خ�ف��ُق          هبذه الكفِّ الَّتي تضطِرْب أه��دِّ
أخشى عليه - واهلوى ُم��ِدُق -          أن يرمتْي يف عاملٍ ُملتِهْب)))

صلوايت أنا /)8.  (1(
انظر: ارتشاف الرَضب 13/3)1، ومغني اللبيب /507.  (2(

الرشوق /)1.  (3(
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فقوله: )واهلوى حمدق( اعرتاض بني الفعل )أخشى( واملفعول )أن يرمتي(، والغرض 
ة اقرتاب قلبه من عامل اهلوى امللتهب بحيث صار اهلوى حميًطا به، فهذه  منه التنبيه عىل شـدَّ

صورة قصد الشاعر إىل إبرازها، وهلذا أتى هبا معرتضًة بني الفعل واملفعول.

وقوله:  *

م��ا وح����ٌي إل���يَّ س���اق��ُه وال�ع�م����ُر ق���د ت�قدَّ

أن�ع�م���ا م���ا  إذا  ب�ال�ن���اس  ال�دائ����ُر  ال�ق���دُر 

أهلمن��ي – ي��ا ُحس��َن م��ا أوح����ى ب��ه وأهل��ام –
انتم��ى))) الس���بائِك  إىل  ك�َش����ع�رِه  قصائ��ًدا 

واالعرتاض بقوله: )يا حسن ما أوحى به وأهلام( بني الفعل )أهلمني( واملفعول )قصائًدا(، 
ة إعجاب الشاعر بحسن قصائده الَّتي أوحى هبا إليه القدر. وفائدته لفت النظر إىل شدَّ

االعرتاض بني الصفة واملوصوف:
وقوع اجلملة املعرتضة بني الصفة واملوصوف من املواضع املشهورة، وقد دأب النحاة)2) 
: ژحئ  مئ     ىئ    يئ  جب ژ)3)، فاملوصـوف  عىل االستشهاد له بقـول اهلل عزَّ وجلَّ

)قسـم(، والصـفة )عظيم(، »واعرتض بـ﴿ىئ    يئ﴾ بني املوصوف وصفته«.)4)

ًة واحدة، يف قوله: وقد وقع االعرتاض بني الصفة واملوصوف يف شعر الصرييف مرَّ
حنِة ممجوًجا كرهيا))) ُه -          أغرَب السِّ كان عهًدا - ال ُأِرينا ظلَّ

البيت  فاروق، وتربز يف هذا  امللك  والبيت من قصيدة حافلة بوصف مساوئ عهد 
ه( عىل إبراز هذا  ة السخط عىل هذا العهد، وقد ساعدت اجلملة املعرتضة )ال ُأرينا ظلَّ شدَّ
ه قبل أن يرشع يف وصفه بأنَّه )أغرب  ل بالدعاء بأن ال يرى ظلَّ السـخط والغضب، فهو يعجِّ

ق. السحنة، ممجوج، كريه(، فاختياره االعرتاض بالدعاء يف هذا املوضع اختياٌر موفَّ

نوافذ الضياء /)5.  (1(
انظر مثاًل: أمايل ابن الشجري 328/1، ارتشاف الرَضب 14/3)1، مغني اللبيب /510.   (2(

سورة الواقعة، اآلية )7.  (3(
اف 59/4، وانظر: الدّر املصون 223/10. الكشَّ  (4(

صدى ونور ودموع /)19.  (5(
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خالصــة:

ويمكن  الصرييّف،  كامل  حسن  شعر  يف  املحدودة  الظواهر  من  واالعرتاض  الفصل 
إبراز مالمح الظاهرَتنْي يف شعره بام ييل:

اًل: ورود الفصل واالعرتاض يف شعره قليٌل عىل وجه العموم، فال يمكن مقارنتهام  أوَّ
بالظواهر الكربى فيه كاحلذف والتقديم والتأخري.

هذا  يف  كان  وربَّام  واملجرور،  واجلارِّ  بالظرف  الصرييف  شعر  يف  الفصل  يرتبط  ثانًيا: 
ع فيهام. إدراٌك من الشاعر لسامح النظام النحوّي بالتوسُّ

ثالًثا: ليس يف شـعره فصٌل بأجنبّي، بل دائاًم ما يكـون العنصـر الفاصل متَّصاًل بمعنى 
اجلملة  بمعنى  صلة  ذات  تكون  املعرتضة  اجلملة  وكـذلك  داللتها،  يف  قيمٌة  وله  اجلـملة 

األصليَّة.

كالتقييد،  كثرية،  معاٍن  بني  الصرييّف  كامل  الفصل يف شعر حسن  ع داللة  تتنوَّ رابًعا: 
ة احلدث قبل إيراده، وتقوية املعنى، والتنبيه، ورعاية القافية، وغريها. وبيان علَّ

املشـاعر،  عن  القـويِّ  بالتـعبري  شـعره  يف  املعرتضـة  اجلـملة  ورود  يرتبط  خامًسا: 
ي  لتقوِّ املعرتضة  اجلمل  د  ترمِ املواقف  هذه  مثل  ففي  واإلعجاب،  والضجر،  كاالرتياح، 

املعنى وتلفت االنتباه.
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خامتـــة

د بن عبدمِ اهلل،  احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسولمِ اهلل، خريمِ خلق اهلل، سيِّدنا حممَّ
وعىل آله وصحبه وَمن وااله... وبعد

فقد تمَّ هذا البحـث بعون اهلل وتوفيقه، واستفدت منه شيًئا كثرًيا، وأخلِّص فيام ييل أهّم 
النتائج الَّتي أوصلني إليها البحث.

عره: )1) فمن أهّم نتائج البحث فيام خيّص السلوك النحوّي للصرييف يف شمِ

حسن كامل الصرييف شاعر ملتزم بأنظمة اللغة، ال خيرج عن مقتضاها إالَّ عىل وجٍه   *
املخالفة  الظواهر  واستعامل  والداللة،  املعنى  وضوح  معه  ويضمن  باألصل  يصله 
عره مرتبط بطلب دالالت ومعاين ال يوصل إليها إال عن طريق املخالفة  لألصل يف شمِ

والعدول.

قه  وتذوُّ غة  للُّ فهمه  عىل  دليل  النحوي  وسلوكه  قويَّة،  لغويَّة  ملكة  ذو  شاعر  وهو   *
لرتاكـيبها ومعانيها، ووعيه بالفرق املعنوي والداليل بني أسـاليبها املختلفة. )2)

ما  أحياًنا  بل  كبرية،  عناية  بالقافية  وعنايته  عر،  الشِّ ا يف  أساسـيًّ ركًنا  لديه  القافية  متّثل   *
يكون العدول يف شعره من أجل رعاية القافية أو جتنُّب عيب من عيوهبا)3)، وهذا أمٌر 
مفهومه  يف  يَّتها  أمهِّ بوضوح  ليبنيِّ  الشعر  موسيقى  يف  التجديد  إىل  نزوعه  إىل  يضاف 

للشعر.

*  اإلجياز مطلب مهم لدى الشاعر، ويربزه كثرة ظاهرة احلذف يف شعره كثرة مل تصل 
ورود  قلة  ذلك  ويقابل  شعره،  يف  األوىل  الظاهرة  هو  فاحلذف  أخرى،  ظاهرة  إليها 

رد نحـًوا ويزيد يف الداللة. الزيادة يف شـعره إال يف ما يطَّ

فقد  ذلك  وعدا  وأخرى،  ظاهرة  بني  مفاضلة  فيها  ليس  والَّتي  لشعره  ة  العامَّ املالمح  هنا  خلَّصت   (1(
احتوت املسائل وخالصات الفصول عىل ما مل أشأ التطويل بتكراره هاهنا. 

انظر مثاًل: زيادة الالم، وزيادة )ما(.  (2(
انظر مثاًل: الوقف عىل املنصوب املنون بالسكون، وحذف خرب ال النافية للجنس، وتقديم املفعول   (3(

عىل الفاعل، وتقديم الصفة عىل املوصوف، والفصل بني الصفة واملوصوف.
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أنَّه مل يكن شاعًرا عىل  التنغيم يف مواضع كثرية من شعره، ممَّا يعني  يربز اعتامده عىل   *
ـعره وُيراعي فيه عنصـر األداء واإللقاء. )1) الورق، بل كان ُيعَنى بقراءة شمِ

ينزع الصـرييف يف بعض األحيان بأسـلوب الشـعر إىل أسـلوب الكالم املنطوق، إما من   *
ة النحوية)2)، أو مع املخالفة)3). حَّ غري خمالفة للصِّ

ُيعنى الصرييف برسم الصورة الشعرية، وجييد استخدام الوسائل النحوية يف ذلك. )4)  *

ق بالظواهر النحويَّة بشكل عاّم: وممَّا يتعلَّ

د إسقاط  مُت تعريًفا للحذف بنوعيه الواجب واجلائز، قلت فيه: احلذف اجلائز: تعمُّ قدَّ  *
؛ لغرض، مع سـامح النظام النحويِّ بذكره،  عنرص )إسناديٍّ أو غريه( من عنارص بناء النصِّ
ومع داللة باقي عنارص النصِّ عليه، وإمكان ذكر هذا العنرص يف مقام آخر ولغرض آخر، 
واحلذف الواجب: إسقاط عنرٍص إسـناديٍّ من نصٍّ ال يسـمح النظام النحويُّ بذكره فيه، 

مع داللة األصل الرتكيبيِّ للنصِّ عليه، وامتناع ذكره يف كلِّ األحوال.

بيَّنت جمانبة البغدادي للصواب يف ما نسبه إىل املرادي من القول بزيادة )من( مع التمييز   *
ب، حيث نصَّ املرادي عىل أهّنا للتبعيض. )5) الوارد بعد أفعل التعجُّ

قمت بتفصيل بعض األسباب الَّتي تفرسِّ الرتتيب األصيل بني عنرصين، والَّتي تنتج   *
ظاهرة التقديم والتأخري عن خمالفة مقتضاها))).

)إذا(  باختصاص  القول  سيبويه  إىل  نسبوا  حني  للصواب  النحاة  بعض  جمانبة  بيَّنت   *
رت قوله وبيَّنت وجاهته. )7) بالدخول عىل اجلملة الفعليَّة، وحرَّ

انظر مثاًل: حذف حرف العطف، وحذف مهزة االستفهام، وحذف اخلرب.  (1(
انظر مثاًل: حذف مهزة االستفهام.  (2(
انظر مثاًل: تقديم اخلرب عىل املبتدأ.  (3(

انظر مثاًل: حذف خرب ال املشـبهة بليس، وحذف املوصـوف، وتقديم اخلرب عىل املبتدأ، وتقديم خرب   (4(
)كان( ، واالعرتاض بني الفعل واملفعول.

انظر مسألة زيادة )من( يف الفصل الثاين.  (5(
انظر توطئة الفصل الثالث.  (((

انظر مسألة جميء االسم بعد )إذا( الرشطية.  (7(
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ويف اخلتام أرجو أن أكون قد ُوفِّقت يف عميل هذا، وأسأل اهلل أن يعصمني من اخلطأ 
مني. والزلل، وأن يوفقني خلدمة العربيَّة، وأن ينفعني بام علَّ

اًل وآخًرا...  واحلمد هلل أوَّ
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ثبت املصادر واملراجع
القرآن الكريم.  -

أ. املراجع املخطوطة:
الباقي، رسـالة ماجستري،  د عبد  لفادية أمحد حممَّ الصرييف،  الوجداين يف شعر  االجتاه   -

يَّة اآلداب، جامعة القاهرة. كلِّ
يَّة دار العلوم،  ، لعيل أيب املكارم، رسالة ماجستري، كلِّ احلذف والتقدير يف النحو العريبِّ  -

جامعة القاهرة.
عبد  هاشـم  خليل  لطـلعت  وموضوعيَّة،  يَّة  فنِّ دراسـة  الصرييف،  كامل  حسـن  شـعر   -

يَّة اآلداب، جامعة عني شمس. العال، رسالة ماجستري، كلِّ
د فتحـي عبد العليم، رسالة ماجستري،  شـعر حسـن كامل الصرييف، دراسـة نقديَّة، ملحمَّ  -

يَّة دار العلوم، جامعة القاهرة. كلِّ
ب. املراجع املطبوعة:

املنعم  د عبد  و، املجموعة الكاملة، دراسـة وحتقيق د. عبد العزيز رشف، د. حممَّ أبولُّ  -
ة للكتاب، 1999م. خفاجي، القاهرة، اهليئة املرصيَّة العامَّ

أثر النحاة يف البحث البالغي، د. عبد القادر حسني، القاهرة، دار غريب، 1998م.    -
أحكام )غري( وأوجه استعامهلا يف اللغة العربيَّة، دراسة نحويَّة تطبيقيَّة، د. عبد العظيم    -

فتحي خليل، ط1، القاهرة، اجلرييس للكمبيوتر، 1417ه - )199م.
د.  ودراسة  ورشح  األندليس،حتقيق  حيَّان  أليب  العرب،  لسان  من  الرَضب  ارتشاف    -

د، مكتبة اخلانجي، 1418ه - 1998م. رجب عثامن حممَّ
د شاكر، دار املدين،  ق عليه حممود حممَّ أرسار البالغة، لعبد القاهر اجلرجاين، قرأه وعلَّ   -

1412ه - 1991م. 
د هبجـة البيطار، مطبوعات املجمع  أسـرار العربيَّة، أليب الربكـات األنباري، حتـقيق حممَّ   -

العلمي العريب بدمشق.
األشباه والنظائر يف النحو، جلالل الدين السيوطي، حتقيق د. عبد العال سامل مكرم،    -

سة الرسالة، )140ه - 1985م. بريوت، مؤسَّ
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األصمعيَّات، لعبد امللك بن قريب األصمعّي، بعناية وليم بن الورد الربويس، ط1،   -
بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، 1401ه - 1981م.

سة  اج، حتـقيق د. عبد احلسـني الفتيل، ط1، بريوت، مؤسَّ األصـول، أليب بكر بن السـرَّ   -
الرسالة، 1405ه - 1985م.

األطول شـرح تلخيص مفتاح العلوم، البن عربشـاه، حتقيق د. عبد احلميد هنداوي،    -
بريوت، دار الكتب العلميَّة، 1422ه - 2001م. 

ة  سة املرصيَّة العامَّ اج، حتقيق إبراهيم اإلبياري، املؤسَّ جَّ إعراب القرآن، منسوب إىل الزَّ   -
للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش، 3)19م. 

األحلان الضائعة، حلسن كامل الصرييف، مطبعة التعاون، 1934م.    -
د الطناحي، مكتبة اخلانجي، 1413ه  أمايل ابن الشجري، حتقيق ودراسة حممود حممَّ   -

- 1992م.
الكريم(، البن احلاجب، حتقيق هادي حسن محودي،  القرآن  النحويَّة )أمايل  األمايل    -

بريوت، عامل الكتب ومكتبة النهضة العربيَّة، 1405ه - 1985م.
د التمـيمي، حتـقيق د. زهري عبد  العبَّاس ابن والَّ د، أليب  االنتصـار لسـيبويه عىل املربِّ   -

سة الرسالة، )141ه - )199م. املحسن سلطان، بريوت، مؤسَّ
الربكات  أليب  والكـوفيني،  البصـريني  النحـويني  بني  اخلالف  مسـائل  يف  اإلنصاف    -

د حميي الدين عبد احلميد، ط 1982م. األنباري، حتقيق حممَّ
العراق،  العلييل،  بناي  موسى  د.  حتقيق  احلاجب،  البن  املفّصل،  رشح  يف  اإليضاح    -

وزارة األوقاف والشؤون الدينيَّة.
اجي، حتقيق د. مازن املبارك، ط4، بريوت،  اإليضاح يف علل النحو، أليب القاسـم الزجَّ   -

دار النفائس، 1402ه - 1982م.
اوي، بريوت،  اإليضاح يف علوم البالغة، للخطيب القزويني، مراجعة الشيخ هبيج غزَّ   -

دار إحياء العلوم، 1408ه - 1988م.
البحر املحيط، أليب حيَّان األندليس، دار الفكر، 1403ه - 1983م.   -

اجي، البن أيب الربيع اإلشبييل، حتقيق ودراسة د. عيَّاد بن  البسـيط يف رشح مجل الزجَّ   -
عيد الثبيتي، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1407ه - )198م.
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أبو  د  حممَّ حتقيق  السـيوطي،  الدين  جلالل  والنحاة،  اللغويني  طـبقات  الوعاة يف  بغية    -
الفضل إبراهيم، بريوت، املكتبة العرصيَّة.

د محاسة عبد اللطيف، دار غريب، 2003م. بناء اجلملة العربيَّة، د. حممَّ   -
ان، عامل  البيان يف روائع القرآن، دراسـة لغويَّة وأسـلوبيَّة للنّص القرآين، د. متَّام حسَّ   -

الكتب، 2002م.
البيان يف غريب إعراب القرآن، أليب الربكـات األنباري، حتقيق د. طه عبد احلميد طه،    -

ة للكتاب، 1400ه - 1980م. اهليئة املرصيَّة العامَّ
تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة، نرشة السيِّد أمحد صقر، ط2، دار الرتاث، 1393ه    -

- 1973م.
د البجاوي، دار إحياء  التبيان يف إعراب القرآن، أليب البقاء العكربي، حتقيق عيل حممَّ   -

الكتب العربيَّة. 
التبيني عن مذاهـب النحويِّني البصـريني والكوفيني، أليب البقاء العكربي، حتقيق د.    -

عبد الرمحن العثيمني، دار الغرب اإلسالمي )140ه - )198م.
ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد، البن هشـام األنصاري، حتقيق د. عبَّاس مصطفى    -

الصاحلي، دار الكتاب العريب، )140ه - )198م.
د كامل بركات،  تسـهيل الفوائد وتكميل املقاصد، جلامل الدين ابن مالك، حتقيق حممَّ   -

القاهرة، دار الكاتب العريب، 1388ه - 8)19م.
عبد  د.  حتقيق  األزهـري،  اهلل  عبد  بن  خالد  للشـيخ  التوضـيح،  بمضمون  الترصيح    -

الفتَّاح بحريي، ط1، الزهراء لإلعالم العريب، 1413ه - 1992م.
القوزي،  محد  بن  عوض  د.  حتقيق  الفاريس،  عيل  أليب  سـيبويه،  كتاب  عىل  التعليقة    -

القاهرة، مطبعة األمانة.
اآلداب،  مكتبة  القاهرة،  د،  حممَّ سـعد  أمحد  د.  القرآنيَّة،  للقراءات  البالغيُّ  التوجـيه    -

1418ه - 1998م.
توضيح املقاصد واملسـالك برشح ألفيَّة ابن مالك، البن أمِّ قاسـم املرادي، حتقيق د.    -

عبد الرمحن عيل سليامن، دار الفكر العريب، 1422ه - 2001م.
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اجي، حتقيق د. عيل توفيق احلمد، ط3 بريوت،  اجلمل يف النحو، أليب القاسـم الزجَّ   -
سة الرسالة، 1407ه - )198م. مؤسَّ

 - اخلانجي،1410ه  اللطيف،مكتبة  عبد  محاسة  د  د.حممَّ العريب،  عر  الشِّ يف  اجلملة    -
1990م.

ًرا وإعـراًبا، د. فتحي عبد الفتَّاح الدجني، ط2الكويت،  اجلملة النحـويَّة نشـأًة وتطوُّ   -
مكتبة الفالح، 1408ه - 1987م.

اجلملة الوصفيَّة يف النحو العريّب، د. شعبان صالح، القاهرة، دار غريب، 2004م.   -
د أبو الفضـل إبراهيم وعبد املجيد  مجهرة األمثال، أليب هالل العسـكري، حتقيق حمـمَّ   -

قطامش، ط2 دار اجليل ودار الفكر، 1408ه - 1988م.
قباوة  الدين  د. فخر  املرادي، حتقيق  قاسـم  أمِّ  املعاين، البن  الداين يف حروف  اجلـنى    -

د نعيم فاضل، بريوت، دار الكـتب العلميَّة، 1413ه - 1992م.  وحممَّ
جواهر األدب يف معرفة كـالم العرب، لعالء الدين اإلربيل، حتقيق د. حامد أمحد نيل،    -

القاهرة، مكتبة النهضة املرصيَّة، 1404ه - 1984م.
القاهرة، املكتبة  حاشية الصبَّان عىل رشح األشموين، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد،    -

التوفيقيَّة.
ناصف  النجدي  عيل  حتقيق  الفارسـّي،  عيّل  أليب  السبع،  القراءات  علل  يف  ة  احلجَّ   -

ة للكتاب، 1403ه - 1983م. وزميليه، اهليئة املرصيَّة العامَّ
د عبد املنعم خفاجي، اإلسكندريَّة، دار  عر احلديث، د. حممَّ حركات التجديد يف الشِّ   -

الوفاء لدنيا الطباعة والنرش، 2001م.
القاهرة،  د سعد فشوان،  د. حممَّ التجديد يف شـعره،  وتيارات  الصرييف  كامل  حسـن    -

يَّات األزهريَّة، 1985م. مكتبة الكلِّ
خـزانة األدب ولّب لباب لسـان العـرب، لعبد القادر بن عمر البغـدادي، حتقيق عبد    -

السالم هارون، دار الكاتب العريب، 1387ه - 7)19م.
ار، ط2، بريوت، دار  د عيل النجَّ اخلصـائص، أليب الفتح عثامن بن جـنِّي، حتقيق حممَّ   -

اهلدى للطباعة والنرش، د.ت.
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 - 1425ه  وهبة،  مكتبة  ط)  موسى،  أبو  د  حممَّ د  حممَّ د.  الرتاكيب،  خصائص    -
2004م.

اط، دار  الدرُّ املصـون يف علوم الكتاب املكنون، للسـمني احللبي، حتقيق د. أمحد اخلرَّ   -
القلم، )140ه - )198م.

دالئل اإلعجاز، أليب بكر عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق حممود حممد شاكر، القاهرة،    -
مكتبة اخلانجي، 2000م.

ديوان األعشى )ميمون بن قيس(، بريوت، دار صادر، د.ت.   -
الكتب  دار  بريوت،  الشـايف،  عبد  مصطفى  وتصـحيح  ضبط  القيس،  امرئ  ديوان    -

العلميَّة، 1403ه - 1983م.
ا الفاخوري، ط1، بريوت، دار اجليل، 1415ه -  ديوان البحرتّي، شـرح وتقديم حنَّ   -

1995م.
ان بن ثابت األنصاري، بريوت، دار صادر. ديوان حسَّ   -

وس أبو صـالح، دمشق، مطبوعات جممع اللغة  ة، حتقيق د. عبد القدُّ مَّ ديـوان ذي الرُّ   -
العربيَّة، 1392ه - 1972م.

اج، ط2 بريوت، دار اآلفـاق اجلـديدة، 1400ه - 1980م. ديوان رؤبـة بن العجَّ   -
ديوان ُزهري بن أيب ُسلمى، دار بريوت، 1402ه - 1982م.   -

ديوانا عروة بن الورد والسموأل، دار بريوت، 1402ه - 1982م.   -
ة للكتاب، 1978م. ديوان عمر بن أيب ربيعة، اهليئة املرصيَّة العامَّ   -

، حتقـيق د. إحسـان عبَّاس، بريوت، دار الثقافة، 1391ه، 1971م. ديوان كـثريِّ   -
ديوان املتنبِّي، دار بريوت، 1403ه - 1983م.   -

ديوان النابغة الذبيايّن، بريوت، دار الكتب العلميَّة، 1405ه - 1984م.   -
ديوان اهلذليني، مطبعة دار الكتب املرصية، 1945م.   -

الدين  شهاب  الفضل  أليب  املثاين،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسـري  يف  املعاين  روح    -
األلويس، بريوت، دار الفكر، 1398ه - 1978م.

زاد املسافر، حلسن كامل الصرييف، القاهرة، دار املعارف، 1980م.   -
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د أمني البغـدادي السويدي،  سـبائك الذهب يف معـرفة قـبائل العرب، أليب الفوز حممَّ   -
بريوت، دار القلم.

رّس صناعة اإلعراب، أليب الفتح عثامن بن جنِّي، حتقيق د. حسن هنداوي، دمشق، دار    -
القلم، 1405ه - 1985م. 

عر، أليب عيل الفاريس، حتقيق د.  ى إيضاح الشِّ رشح األبيات املشكلة اإلعراب املسمَّ   -
حسن هنداوي، دار القلم ودار العلوم والثقافة، 1407ه - 1987م.

م له ووضع هوامشه وفهارسه حسن محد، دار  رشح األشموين عىل ألفيَّة ابن مالك، قدَّ   -
الكتب العلميَّة، 1419ه - 1998م.

رشح ألفيَّة ابن مالك، البن الناظم بدر الدين ابن مالك، حتقيق د. عبد احلميد السيِّد    -
د عبد احلميد، بريوت، دار اجليل.  حممَّ

د بدوي  شـرح التسـهيل، جلـامل الدين ابن مالك، حتـقيق د. عبد الرمحن السيِّد ود. حممَّ   -
املختون، هجر للطباعة والنرش، 1410ه - 1990م.

اجي، البن عصفور، حتقيق د. صاحب أبو جناح. رشح مجل الزجَّ   -
اجي، جلامل الدين ابن هشـام األنصـاري، حتقيق د. عيل حمسن عيسى  شـرح مجل الزجَّ   -

مال اهلل، بريوت، عامل الكتب، 1405ه - 1985م.
هارون،  السالم  وعبد  أمني  أمحد  حتقيق  املرزوقي،  عيّل  أليب  احلامسة،  ديوان  رشح    -

بريوت، دار اجليل، 1411ه - 1991م.
احلسن  نور  د  حممَّ حتقيق  اإلسـرتاباذي،  الدين  لريّض  احلاجب،  ابن  شـافية  شـرح    -

وآخرين، بريوت، دار الفكر العريب، 1395ه - 1975م.
ط1،  احلميد،  عبد  الدين  حميي  د  حممَّ حتـقيق  مالك،  ابن  ألفيَّة  عىل  عقيل  ابن  رشح    -

1384ه - 4)19م.
شـرح قصـيدة كعب بن زهري يف مدح سـيِّدنا رسول اهلل ^، البن هشـام األنصاري،    -

ـسة علوم القرآن، 1404ه - 1982م. حتقيق د. حممود حسن أبو ناجي، ط3 مؤسَّ
رشح القصـائد العرش، للخطيب التربيزي، حتقيق د. فخر الدين قباوة، ط4 بريوت،    -

دار اآلفاق اجلديدة، 1400ه - 1980م.
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رشح كافية ابن احلاجب، لريّض الدين اإلسرتاباذي، حتقيق د. إميل يعقوب، بريوت،    -
دار الكتب العلميَّة، 1419ه - 1998م.

رشح الكافية الشافية، جلامل الدين ابن مالك، حتقيق د. عبد املنعم هريدي، دار املأمون    -
للرتاث، 1402ه - 1982م.

رشح املفّصل، البن يعيش، عامل الكتب ببريوت ومكتبة املتنبِّي بالقاهرة.   -
الرشوق، حلسن كامل الصرييف، القاهرة، دار املعارف، 1948م.   -

ة للكتاب، 1990م. شـعراء ودواوين، أمحد مصـطفى حافظ، اهليئة املرصيَّة العامَّ   -
شعر أيب متَّام دراسـة نحويَّة، د. شـعبان صـالح، القاهرة، دار الثقافة العربيَّة، 1411ه    -

- 1991م.
بغداد،  العاين،  مّكي  د. سامي  األنصارّي، مجع وحتقيق  ان  بن حسَّ الرمحن  شعر عبد    -

مطبعة املعارف، 1971م.
احلكيم،مطبوعات جممع  قدري  مراجعة  د. حنَّا مجيل حداد،  ميَّادة، حتقيق  ابن  شعر    -

اللغة العربيَّة بدمشق، 1402ه - 1982م.
شهرزاد، حلسن كامل الصرييف، القاهرة، دار املعارف، 1980م.   -

د  التوضيح والتصحيح ملشـكالت اجلامع الصحيح، البن مالك، حتقيق حممَّ شواهد    -
فؤاد عبد الباقي، ط3 بريوت، عامل الكتب، 1403ه - 1983م.

صـدى ونور ودموع، حلسـن كامل الصرييف، القاهرة، الشـركة العربيَّة للطباعة والنرش،    -
1)19م.

صلوايت أنا، حلسن كامل الصرييف، القاهرة، دار املعارف، 1982م.   -
دار  بريوت،  د،  حممَّ إبراهيم  السـيِّد  حتقيق  اإلشـبييل،  عصـفور  البن  ـعر،  الشِّ رضائر    -

األندلس.
ضـوابط التقديم وحفظ املراتب يف النحو العريّب، للدكتور رشـيد بلحبيب، املغرب،    -

ل. د األوَّ يَّة اآلداب والعلوم اإلنسانيَّة، جامعة حممَّ منشـورات كلِّ
طوق احلاممة يف األلفة واأُلالَّف، البن حزم األندليس، ضبط نصه وحّرر هوامشه د.    -

الطاهر أمحد مكي، ط) القاهرة، دار املعارف، 2001 م. 
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غريب،  دار  القاهرة،  اللطيف،  عبد  محاسـة  د  حممَّ د.  احلّر،  ـعر  الشِّ يف  نحويَّة  ظواهر    -
2001م.

املدين،  اهلل  د عبد  ي، حتقيق حممَّ املعرِّ العالء  البحرتّي، أليب  الوليد رشح ديوان  عبث    -
ط3 الرياض، دار الرفاعي للنرش، 1405ه - 1985م.

خليل  د.  حتقيق  السـبكي،  ين  الدِّ لبهاء  املفتاح،  تلخـيص  شـرح  يف  األفراح  عروس    -
إبراهيم خليل إبراهيم، بريوت، دار الكتب العلميَّة، 1422ه - 2001م.

د الدرويش، الرياض،  د جاسـم حممَّ اق، حتقيق د. حممَّ علل النحو، أليب احلسـن الورَّ   -
مكتبة الرشد، 1420ه - 1999م.

د مصـطفى بدوي، اهليئة املرصيَّة  عر، تأليف أ. أ. ريتشـاردز، ترمجة د. حممَّ العلم والشِّ   -
ة للكتاب، 2001م. العامَّ

د حميي الدين  عر وآدابه ونقده، البن رشيق القريواين، حتقيق حممَّ العمدة يف حماسن الشِّ   -
عبد احلميد، ط5 بريوت، دار اجليل، 1401ه - 1981م.

الرمحن  عبد  عـدنان  حتـقيق  مـالك،  ابن  الدين  جلـامل  الالفـظ،  ة  وُعدَّ احلـافظ  عمدة    -
الدوري، بغداد، مطبعة العاين، 1397ه - 1977م.

عودة الوحي، حلسن كامل الصرييف، دار املعارف، 1980م.   -
الفنون واإلنسـان، تأليف أروين أدمان، ترمجة مصـطفى حبيب، القاهرة، اهليئة املرصيَّة    -

ة للكتاب، 2001م. العامَّ
، د. أمحد كشك، دار غريب، 2003م. القافية تاج اإليقاع الشعريِّ   -

القاموس املحيط، ملجد الدين الفريوزابادي، بريوت، دار اجليل، د.ت.   -
الكافية يف النحو، جلامل الدين ابن احلاجب، ط3 بريوت، دار الكتب العلميَّة، 1402ه    -

- 1982م.
د أمحد الدايل، ط2 بريوت،  د، حتقيق د. حممَّ الكامل يف اللغة واألدب، أليب العبَّاس املربِّ   -

سة الرسالة، 1413ه - 1993م. مؤسَّ
الكتاب، لسيبويه )أيب برش عمرو بن عثامن(، حتقيق عبد السالم هارون، دار القلم،    -

1385ه - ))19م.
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اهلل  جلار  التـأويل،  وجـوه  يف  األقـاويل  وعيون  التـنزيل  حـقائـق  عن  الكّشـاف    -
الزخمرشي، بريوت، دار الفكر، 1397ه - 1977.

ي بن أيب طالب، حتقيق د.  الكشف عن وجوه القراءات السـبع وعللها وحججها، ملكِّ   -
حميي الدين رمضان، دمشق، مطبوعات جمـمع اللغة العربيَّة، 1394ه - 1974م.

د.  الكفوي،حتقيق  البقاء  اللغويَّة،أليب  والفروق  املصطلحات  يف  يَّات،معجم  الكلِّ   -
سة الرسالة، 1413ه - 1993م. د املرصي، ط2 بريوت، مؤسَّ عدنان درويش وحممَّ

اجي، حتقيق د. مازن املبارك، بريوت، دار صادر،  كتاب الالمات، أليب القاسـم الزجَّ   -
1412ه - 1992م.

باب يف علل البناء واإلعراب، أليب البقاء العكرَبي، حتـقيق غازي خمتار طليامت،  اللُّ   -
دمشق، دار الفكر، )141ه - 1995م.

العريب  الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  ط2،  منظور،  بن  مكرم  بن  د  ملحمَّ العرب،  لسان    -
ومؤسسة الرتاث العريب، 1417ه - 1997م.

ـان، القاهرة، اهلـيئة املرصية العامة للكتاب،  اللغة العربيَّة، معناها ومبناها، د. متام حسَّ   -
1973م.

غريب،  دار  القاهرة،  كشك،  والتقريب،د.أمحد  التداخل  يف  والكالم،أبحاث  اللغة   -
2004م.

اللمع يف العربيَّة، أليب الفتح عثامن بن جنِّي، حتقيق حامد املؤمن، بريوت، عامل الكتب    -
ومكتبة النهضة العربيَّة، 1405ه - 1985م.

العربيَّة  اجلندي،الدار  ين  الدِّ علم  الرتاث،د.أمحد  يف  العربيَّة  اللهجات    -
للكتاب،1983م.

جمـالس ثعلب، أليب العبَّاس أمحد بن حييى، حتقيق عبد السـالم هارون، ط3، القاهرة،    -
دار املعارف.

جممع األمثال، أليب الفضل امليداين، بريوت، منشورات دار مكتبة احلياة.   -
د مندور،  ـعر املرصي بعد شوقي، احللقة الثانية: مجاعة أبوللو، د. حممَّ حمارضات يف الشِّ   -

معهد الدراسـات العربيَّة العالية بجـامعة الدول العـربيَّة، 1957 م.
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املحتسب يف تبيني وجوه شواّذ القراءات واإليضاح عنها، أليب الفتح عثامن ابن جنِّي،    -
حتقيق عيل النجدي ناصف وزميليه، ط2 تركيا،دار سزكني، )140ه - )198م.

األنجلو  مكتبة  القاهـرة،  خـفاجي،  املنعم  عبد  حممد  د.  احلديث،  الشـعر  مدارس    -
املرصية، 1993م.

و الشـعريَّة يف ضوء النقد احلديث، د. حممد سـعد فشـوان، القاهرة، دار  مدرسة أبولُّ   -
املعارف، 1982م.

مسـائل خالفيَّة يف النحو، أليب البقاء العكرَبي، حتقيق د. عبد الفتَّاح سليم، القاهرة،    -
مكتبة اآلداب، 1425ه - 2004م.

املسـائل املشـكلة املعروفة بالبغـداديَّات، أليب عيل الفارسـي، حتـقيق صالح الدين عبد    -
اهلل السنكاوي، بغداد، مطبعة العاين.

د كـامل بركات، دمشق، دار  املساعد عىل تسهيل الفوائد، البن عقيل، حتقيق د. حممَّ   -
الفكر، 1400ه - 1980.

العلميَّة،  الكتب  دار  بريوت،  ط2  الزخمرشي،  اهلل  جلار  العرب،  أمثال  يف  املستقىص    -
1397ه - 1977م.

مصابيح املغاين يف حروف املعاين، للخطيب املوزعي )ابن نور الدين(، حتقيق د. عائض    -
العمري، القاهرة، دار املنار، 1414ه - 1993م.

د أمني  معاين القرآن، لألخفش األوسط سعيد بن مسعدة، حتقيق د. عبد األمري حممَّ   -
الورد، بريوت، عامل الكتب، 1405ه - 1985م. 

ار، اهليئة  د عيل النجَّ اء، حتقيق أمحد يوسـف نجايت وحممَّ معاين القرآن، أليب زكريَّاء الفرَّ   -
ة للكتاب، 1980م. املرصيَّة العامَّ

ائي، األردن، دار الفكر، 1420ه - 2000م. معاين النحو، د. فاضل صالح السامرَّ   -
د البجاوي،  معرتك األقران يف إعجاز القرآن، جلالل الدين السيوطي، حتقيق عيل حممَّ   -

القاهرة، دار الفكر العريب.
معجم شواهد العربيَّة، لعبد السالم هارون، ط2 القاهرة، مكتبة اخلانجي، 1417ه    -

- )199م.
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د إبراهيم عبادة، ط2  معجم مصطلحات النحو والرصف والعروض والقافية، د. حممَّ   -
القاهرة، مكتبة اآلداب، 2001م.

املبارك  مازن  د.  حتقيق  األنصـاري،  هشـام  البن  األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني    -
د عيل محد اهلل، بريوت، دار الفكر، 1412ه - 1992م. وحممَّ

د عصـفور، الكويت، 110 سلسلة  مفاهـيم نقديَّة، تأليف رينيه ويليك، ترمجة د. حممَّ   -
عامل املعرفة، مجادى اآلخرة 1407ه – فرباير 1987م.

احللبي،  مصـطفى  مطبعة  القاهرة،  ط1،  السّكاكي،  يعقوب  أليب  العلوم،  مفتاح    -
1937م.

م له ووضع هوامشـه  املفّصل يف صنعة اإلعراب،جلار اهلل حممود بن عمر الزخمرشي،قدَّ   -
وفهارسـه د. إمـيل يعقوب، ط1، بريوت، دار الكـتب العلمّية، 1420ه - 1999م.

د شاكر وعبد السالم هارون،  د الضبِّي، حتقيق أمحد حممَّ ل بن حممَّ ليَّات، للمفضَّ املفضَّ   -
ط) القاهرة، دار املعارف.

املقتصـد يف شـرح اإليضـاح، لعبد القاهر اجلـرجاين، حتقيق د. كـاظم بحر املرجان،    -
العراق، دار الرشيد للنرش، 1982م.

املجلس  القاهرة،  عضيمة،  اخلالق  عبد  د  حممَّ حتقيق  د،  املربِّ العبَّاس  أليب  املقتضب،    -
األعىل للشؤون اإلسالميَّة، 1399ه.

املقّرب، البن عصفور اإلشبييل، حتقيق أمحد عبد الستَّار اجلواري وعبد اهلل اجلبوري،    -
ط1، 1391ه - 1971م.

القاهرة،  ط1  اخلرضي،  األمني  د  حممَّ د.  احلكيم،  الذكر  يف  اجلرِّ  حروف  أسـرار  من    -
مكتبة وهبة، 1409ه - 1989م.

د عيل )عبده زايد(، ط1،  قة زهري، د. أحـمد حممَّ من التحليل اللغوّي للنصـوص، معلَّ   -
سة الرسالة، 1403ه. مؤسَّ

اللغوي، حماولة لفهم رصيف ونحوي وداليل، د. أمحد كشك،  من وظائف الصـوت    -
ط1، 1403ه - 1983م.

النبع، حلسن كامل الصرييف، القاهرة، دار املعارف، 1982م.   -
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د إبراهيم البنَّا، دار الرياض  نتائج الفكر يف النحو، أليب القاسم السـهييل، حتقيق د. حممَّ   -
للنرش والتوزيع.

د محاسـة عبد اللطيف، دار الشـروق، 1420ه - 2000م. النحو والداللة، د. حممَّ   -
النحو الوايف، عبَّاس حسن، ط8 القاهرة، دار املعارف.   -

د عبد القادر أمحد، دار الرشوق،  النوادر يف اللغة، أليب زيد األنصاري، حتقيق د. حممَّ   -
1401ه - 1981م.

نوافذ الضياء، حلسن كامل الصرييف، القاهرة، دار املعارف، 1982م.   -
األمانة،  مطـبعة  القاهرة،  احلميد،  عبد  صـبحي  د.  العرب،  لغة  يف  وأحواهلا  النون    -

)140ه - )198م.
د بدر  مهع اهلوامع شـرح مجع اجلوامع، جلالل الدين السـيوطي، تصحيح السيِّد حممَّ   -

الدين النعساين، بريوت، دار املعرفة.
ج. املراجع اإللكرتونيَّة:

البيت  مكتبة  البخاري،  إسامعيل  بن  د  حممَّ اهلل  عبد  أليب  املخترص،  الصحيح  اجلامع    -
املسلم الشاملة، إصدار مركز الرتاث ألبحاث احلاسـب اآليل 1418هـ ، 1998م عن 
املطبوعة بتحقيق مصطفى ديب البغا، ط3، دمشق، بريوت، دار ابن كثري ودار الياممة، 

1407ه - 1987م.
اج النيسابوري، مكتبة البيت املسلم الشاملة، إصـدار  صحيح مسلم، ملسلم بن احلجَّ   -
بتحقيق  املطبوعة  1998م،عن  1418ه،  اآليل،  احلـاسـب  ألبحـاث  التـراث  مركـز 

د فؤاد عبد الباقي، ط1، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1357ه - 1955م. حممَّ
املثل السـائر يف أدب الكاتب والشـاعر، أليب الفتح ضياء الدين بن األثري، مكتبة األدب    -
العريب، إصدار مركز الرتاث ألبحاث احلاسـب اآليل 142 هـ، 1999م، عن املطبوعة 

بتحقيق حممد حميي الدين عبد الـحميد، بريوت، املكتبة العصـريَّة، 1995م.
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فهرس القضايا النحوية
)مرتبة على أبواب النحو(

املعرب واملبني:    *
43 - اطراح الفتحة يف األسامء املنقوصة ويف األفعال املضارعة املعتلة بالواو وبالياء  

النكرة واملعرفة:   *
(7 - حذف عائد املوصول      

املبتدأ واخلرب:    *
181 - تقديم اخلرب عىل املبتدأ      

(9 - حذف املبتدأ       
73 - حذف اخلرب        

217 - الفصل بني املبتدأ واخلرب       
231 - االعرتاض بني املبتدأ واخلرب      

النواسخ:    *
188 - تقديم خرب )كان(       

7( - حذف اخلرب يف باب )كان(      
79 - حذف خرب )ال( املشبهة بليس     
82 - حذف خرب )ال( النافية للجنس     

219 - الفصل بني ما أصله املبتدأ واخلرب      
- االعرتاض بني ما أصله املبتدأ واخلرب      231

الفاعل:    *
155 - تقديم الفاعل عىل الفعل       
1(0 - تقديم املفعول عىل الفاعل       

95 - حذف الفعل       
84 - حذف املفعول به       

221 - الفصل بني الفعل والفاعل      
223 - الفصل بني الفعل واملفعول      
233 - االعرتاض بني الفعل واملفعول     

احلال:    *
200 - تقديم احلال عىل صاحبه      



254

51 - حذف )قد( من مجلة احلال ذات الفعل املايض     
حروف اجلر:    *

123 - زيادة الباء         
127 - زيادة الالم        
138 - زيادة )من(       
173 - تقديم اجلار واملجرور عىل املتعلق     
17( - تقديم اجلار واملجرور عىل أفعل التفضيل    

حروف الزيادة:    *
131 - زيادة )ما(        
135 - زيادة )ال(        

النعت:    *
88 - حذف املوصوف       

195 - تقديم الصفة عىل املوصوف      
224 - الفصل بني الصفة واملوصوف     
234 - االعرتاض بني الصفة واملوصوف     

العطف:    *
54 - حذف حرف العطف      
(1 - حذف مهزة االستفهام      

ما ال ينرصف:    *
111 - رصف ما ال ينرصف      

إعراب الفعل:    *
58 - حذف )أن( املصدرية      

عوامل اجلزم:    *
97 - حذف جواب الرشط      

1(3 - جميء االسم بعد )إذا( الرشطية     
الوقف:    *

4( - الوقف عىل املنصوب املنون بالسكون     
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الفهرس

املوضوع             الصفحة    

3 قبل املقدمة        

13 مقدمة         

(( * متهيد         

21 1- حسن كامل الصرييف      

25 2- بني النحو واملعنى يف لغة الشعر     

(( * الفصل األول: احلذف       

33 - توطئة        

41 - املبحث األول: حذف احلركات     

49 - املبحث الثاين: حذف احلروف     

(5 - املبحث الثالث: حذف األسامء     

93 - املبحث الرابع: حذف األفعال     

100 - خالصة        

(1( * الفصل الثاين: الزيادة       

107 - توطئة        

109 - املبحث األول: زيادة حرف أحادي البناء    

129 - املبحث الثاين: زيادة حرف ثنائي البناء    

142 - خالصة        
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((( * الفصل الثالث: التقديم والتأخر      

147 - توطئة        

153 - املبحث األول: تقديم االسم املفرد     

171 - املبحث الثاين: تقديم اجلار واملجرور     

179 - املبحث الثالث: تقديم ما يرد مفرًدا ومجلة وشبه مجلة   

204 - خالصة        

(1( * الفصل الرابع: الفصل واالعرتاض     

209 - توطئة        

215 - املبحث األول: الفصل      

229 - املبحث الثاين: االعرتاض      

235 - خالصة        

((( * خامتة         

((( * ثبت املصادر واملراجع       

((( * فهرس القضايا النحوّية       


